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esperességi jegyző, Simko Frigyes lelkész, Holles Dániel lelkész, 
Weiszenbacher János felügyelő, Biszkup Lajos tanitó. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Földváry Mihály espe-
rességi felügyelő, Margócsy József főesperes, Láng Adolf alesperes, 
Török József főjegyző, Melczer Gyula aljegyző, Lauko Károly espe-
rességi pénztárnok, Kiss Endre özvegy-árva intézeti pénztárnok, Achim 
Mihály körlelkész, Endreffy János körlelkész, Zvarínyi János körlel-
kész, Margócsy Kálmán, Galle Andor, Moravcsik Mihály, Jezsovics Pál, 
Jankó János, Kemény Dezső lelkészek. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Huszágh Dániel esperességi 
felügyelő, Moczkovcsák János főesperes, Thébusz János lelkész, Halasy 
Gyula képviselő. 

A kerület küldöttei az ülésteremben összegyűlvén és a közgyűlés 
Veres Pál esperességi felügyelő mint ideiglenes világi elnök által meg-
nyitottnak nyilváníttatván : 

1. Felolvastatik az 1879. évi kerületi közgyűlés által a kerületi 
felügyelőre beadott szavazatokat bontó bizottság jelentése, mely sze-
rint 204 érvényes szavazat közül Fabiny Teofil úrra 130, 'Sembery 
Imre úrra 24, Földváry Mihály úrra 20, Veres Pál úrra 17, Osztro-
luczky Géza úrra tí, Szontágh Pál úrra 2, Dessewffy Otto, Halassy 
Gyula, Ivanka Imre , Plat tby György és Tlmrzó-Nosiczky Lajos 
urakra egy-egy szavazat esett, 9 szavazat formahiány miatt mel-
lőztetett. 

Minthogy a szavazás ezen eredményéhez képest Fabiny 
úr 28 szavazattal többet kapott, az összes szavazatok felénél, 
ennélfogva Fabiny Teofil úr a bányai ágost. hitv. evang. 
egyházkerület törvényesen megválasztott felügyelőjének kije-
lentetett és a közgyűlésbe meghívása végett Sárkány József 
úr vezetése alatt Sárkány János, Kramár Béla, Zsilinszky 
Mihály, Török József és Tatay István urakból álló bizottság 
kiküldetett. 

Az ujonan megválasztott kerületi felügyelő úr a közgyűlésben 
megjelenvén, Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens úr tudatta vele, 
hogy a felbontott szavazatok szerint a bányakerület bizalma őt helyezte 
a kerületi felügyelői székre és kérdést intézett az ujonan megválasz-
tott felügyelőhöz az iránt, váljon a kerületi felügyelői állást elfogadja-e? 
Miután Fabiny Teofil úr, a kerület bizalmáért köszönetet nyilvánítva, 
kijelentette, hogy a felügyelői állást Isten segedelmével elfogadni 
akarja , a Superintendens úr felhívására a kerület egybegyűlt küldöttei 
mindenek előtt a templomba mentek, hogy működésűkhez az Isten se-
gedelmét kikérjék. Az istenitisztelet alkalmával Gryőry Vilmos lelkész 
úr következő alkalomszerű imát mondott e l : ; 



Ima az oltár előtt. 

Im díszben áll oltára templomodnak. 
Hatalmas Isten, égi szent Atyánk! 

Az ajkon ihlett hangzatok fakadnak, 
Feléd repül mi egyesült imánk! 

Feléd, nagy Isten, életünknek atyja, 
Ki azt, mi jó, ingyen — kegyéből adja, 
Kinek hatalma, mint kegyelme nagy, 
Ki minden áldás kútforrása vagy ! 

Nagy ünnep az, a melyre összejöttünk, 
Nagy ünnep, szent tárgyának általa! 

Lehetne-é drágább, becsesb előttünk, 
Mint a mi Egyházunknak szent java ? ! 

Azé, a melynek Krisztus drága vére 
Hullt szent pecsét gyanant alap-kövére 
A melyben a föld menynyel fog kezet, 
S mely földön áld és menny felé vezet! 

Nagy ünnep ez, há lának ünnepélye : 
Hogy ez a kincs nekünk is birtokunk! 

S hogy úgy megálda Istenünk segélye, 
Hogy érte most remegni nincs okunk ; 

Hogy a kinos, setét homályu multak 
Egünkről szétoszoltak, elvonultak ; 
Vigasztalóbb napokra virradónk 
Es nyájasabb derű mosolyg reánk. 

Mi hosszú volt apáink szenvedése! 
Oh mennyi vér hullt, mennyi könny ömölt ! 

Ha támadt vak gyűlölség üldözése: 
Mi gyásznak szinterévé vállt a föld! 

Ránk boldogabb idők következének. 
Nekünk, áldását a Te szent Igédnek, 
— Miképen ő tanitá, szent Fiad, — 
Bírnunk s hirdetnünk egyaránt szabad! 

De jöttivei nyugalmasabb időnek 
Ne légyiink tétlenek s gondatlanok; 

Ki tudja mit rejt méhe a jövőnek?! 
„Vigyázzatok és imádkozzatok!" 

Kinél sokat tevéi le nagy javadból 
Sokat kívánsz elő is egykor attól; 
A drága kincset bírni nem elég: — 
Megóvni is kell és nevelni még! 

S mi, — hogy megóvjuk ós hogy még neveljük 
Uj őrnek hű kezére biztuk azt ; 

Nyugalmunkat mi, hűségébe leljük: 
Ujabb öröm, mely uj hálát fakaszt 
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Azért nagy ünnep e mi ünnepélyünk, 
Hogy újra oly vezért adál minékünk 
Ki szent ügyünknek biztos oszlopa, 
S kinél a mult, — jövőnk kész záloga. 

Nagy ünnep ez, — b i za lmunk ünnepélye, 
Mely megtalálta a mit keresett, 

— Vezetni uj virulásnak feléje, — 
A hű, szelíd s még is szilárd kezet! 

Ki mindig higgadt a megfontolásban 
Mélyen belátó bölcs tanács adásban, 
Ki törvényt tisztel, törvényt követel, 
De tettre is kész, hogy h a t e n n i kell! 

S nagy ünnep ez, — szent napja fogadásnak ! 
Hűséget esküszik ma a vezér. 

De részünkről is napja szó-adásnak: 
Megtenni híven a mit szinte kór. 

Zászlónk az ő szilárd kezébe lengjen, 
De a sereg híven nyomába menjen; 
Hallassa ő, s mi halljuk meg szavát, 
így érjük a szent ügy diadalát! 

S nagy ünnep ez, — esdeklés ünnepélye: 
Hogy a kit adtál, tartsd meg őt nekünk ! 

Közös kincsünkké lett ma drága élte, 
Köz-érzettel kell érte esdenünk ! 

Oh tartsd meg őt soká, erőben, épen, — 
Soká emelje a zászlót kezében, 
Soká legyen reményünk, örömünk: 
Buzgó imánkat halld meg Istenünk! Amen. — 

Az isteni tisztelet végeztével a kerület küldöttei a tanács terembe 
visszamenvén, Superintendens úr az ujonan megválasztott egyház 
kerületi felügyelő urat következőleg üdvözölte: 

M é l t ó s á g o s U r , m é l y e n t i s z t e l t k e r ü l e t i F e l -
ü g y e l ő Ú r ! 

Sokára haladt ezen tisztébe való ünnepélyes beiktatás. Nem azért, 
mintha nem vágyódtunk volna mindannyian megválasztása felett való 
örömünknek ily alkalommal, a mikor a bányakerület képviselete együtt 
van, kifejezést adni; hanem azért, mert Méltóságod ezt igy akarta, 
hogy még látszat ja se legyen annak, mintha nagyrabecsült személyéért 
legkisebb áldozatot is kívánna. 

A nemes jellemek sajá t ja az, hogy midőn magok a legkészsége-
sebben szolgálnak a köznek: magok számára másoktól a szolgálatot 
igénybe nem igen veszik. Pedig biztosítjuk Méltóságodat, hogy azon 
őszinte, mély tiszteletnél fogva, melylyel érdemei, kitűnő lelki tehet-
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ségei iránt viseltetünk : a legnagyobb készséggel gyültünk volna egybe, 
— szerencsét, áldást jósolva bányai ág. hitv. evang. kerületünknek, 
magyarhoni egyház felekezetünknek abból, hogy kerületünk élén 
üdvözölhetjük. 

Az egyházak bizalma Méltóságodban öszpontosult, midőn ő Excel-
lentiája br. Radvánszky Antal úr a kerületi felügyelői tisztről az egye-
tem élére lépett. 144 év óta a hazai protestáns legkiválóbb családoknak 
sarjai — különösen 4 Radvánszky, 2 Podmaniczky, Hellenbach, Ku-
binyi, Balogh, Prónay és Dessewffy — voltak azok, kik Méltóságodat 
ezen tisztében megelőzték. Evang. egyházunk körül szerzett érdemeik 
hűn őriztetnek évkönyveinkben a legkésőbb utókor számára. A mit 
hivatalbeli elődje egy alkalomkor mondott, most is áll, hogy a protes-
taptismus sorsa hazánkban „nehéz utakon járni" — s Méltóságod vál-
lalkozott minket e „nehéz utakon" vezérelni! 

Áldja meg azért a Mindenható és segítse. 
Ág. hitv. evang. egyházunk ismert szegénysége miatt, bénítva van 

cselekvési tekintetben. Hogy létezik és diadalmasan küzd, leginkább 
azon kitűnő hitfeleinek köszöni, kiket az egyház ura időnként kibocsát 
és ébreszt, hogy az apák drága öröksége a lelkiismeret szabadsága, 
a valódi keresztyén felvilágosodás, miveltség, a tiszta vallás és erkölcs 
szülte honfiúi erény — egyházunkban ápoltassák, öregbíttessék. 

De magunkat ámítanók, ha minden fogyatkozásaink okát vagyon-
talanságunkban keresnők. A mi legnagyobb, legveszélyesebb ellenünk 
nem más — mint a k ö z ö n y , az egyházzal való nem törődés. Sokan 
azt hiszik, hogy túl élt álláspont, egyházhoz tartozni; meg nem gon-
dolva, hogy a hüvely nélküli mag elromlik, elcsenevész és gyümölcsöt 
nem hoz, eszköz nélkül csak az Isten alkothat, — de nem emberek; 
legkevésbbé akkor, midőn másfelül az „eszköz" — kiválólag, mesteri-
leg alkotva, gazdagon felszerelve, ellenkező irányban a leghathatósab-
ban keltetik. Azért üdvözlöm ismételten Méltóságodat elhatározásában, 
midőn azon „szeglet kőhöz," mely nem más mint a Krisztus „ma és 
holnap és ugyan az örökké" vezérmunkásul állott, hogy az 0 általa ala-
pított országnak mint ezen főt. bányakerület Felügyelője, szolgáljon. 
Amúgy is megszokta Méltóságod eddig is ezen szolgálatot, mert részint 
mint a fényes budapesti egyház, részint mint a budapesti esperesség 
felügyelője, nem kevesebb, mint 18 éve bebizonyította, hogy evang. 
egyházunk szent ügyét szivén hordja. Bölcs tapintata, éles belátása, 
mérséklete és igazságszeretete, párosulva szigorú lelkiismeretes köte-
lesség érzetével, jogosultnak és megérdemlettnek tünteti fel Méltóságod 
részére azon állást, melyet mind a politikai, mind az egyházi téren 
elfoglal. 

Mennyit köszönhet Méltóságodnak a helyi egyház fő-iskolájával 
együtt, mennyit annak minden irányban való virágzó állapota, mennyit 
köszönhet a bányakerület — különösen annak pénzügyi rendezett volta, 
mely csak azóta nyújt teljes megnyugvást, mióta annak Méltóságod az 



8 

elnöke — mennyit kösszönnek mind ezek Méltóságod ernyedetlen eljá-
rásának, azt csak érinteni kívántam. Nem csoda tehát, hogy ily múlt-
jának kezessége mellett a jövőre nézve is azon reménynyel és bizalom-
mal vagyunk és viseltetünk Méltóságod iránt, hogy becses idejét és 
figyelmét ezentúl sem vonja el azon mi ügyeinktől, melyeket ekkorig 
oly hathatósan és sikeresen ápolt, kegyelt. 

Fogadja kérem ezen fényes gyülekezet tagjait önmagammal együtt 
munkatársaiul ." 

Beszédjét befejezvén, felhívta Superintendens úr az ujonan meg-
választott kerületi felügyelő urat, hogy felügyelői tisztének elfoglalása 
előtt a kerületi utasításokban előirt esküt tegye le. Fabiny úr erre az 
esküt a közgyűlés szine előtt letette, és az elnöki széket elfoglalván 
következő beszédet intézte a kerületi közgyűléshez: 

„A komoly aggodalom és elfogultság érzelmeivel foglalom el 
e helyet. 

Érzem a felelősség, a feladat súlyát, érzem még inkább erőm cse-
kély voltát. 

Egyház i alkotmányunk, egyházi szervezetünk az egyes egyház-
tagok szolgálati készsége nélkül fenn nem tartható és e szerint a 
hová egyházunk annak egyes tagjait szólítja, válogatás nélkül azon 
helyet, — azon egyházi tisztséget elfoglalni szent kötelességnek is-
merjük. 

A kötelesség érzete döntött én bennem is, abból merítek erőt, bá-
torságot és reményt, midőn a bányakerület egyházai szavazata által 
reám ruházott kerületi felügyelői állást elfoglalom. 

A bányakerületi utasítások, és az eskü, melyet épen most letettem, 
körülír ják kötelességeimet s megszabják azon kört, melyben működni 
hivatva leszek. 

A keret, melyet ezen utasítások szabnak, — az egyéni tevékenység-
nek tág tért enged és ennélfogva nem tarthatom magam felmentve az 
alul, hogy állásom és az abból folyó kötelességek iránt röviden ne 
nyilatkozzam. 

Egyházi életünk irányát, a szellemet, melyben működni kell, a 
kor és a viszonyok jelölik meg; a kor szavát kellően megérteni, annak 
szellemében működni, e mellett azonban egyházunk iránti hűségünket 
bizonyítani: ezt tartom azon feladatnak, melynek elérése után töre-
kedni kell. 

Voltak súlyos idők, midőn a vallásszabadságáért vérünkkel küz-
deni kellett, a hit és vallásos meggyőződés ereje sikerre vezetett. 

Hosszú és SZÍVÓS volt azon védelmi harcz, melyet a békekötéseken 
és országos törvényeken nyugvó, még is mindig ujabb meg ujabb meg-
támadtatásokkal fenyegetett létünk, — jogaink, önkormányzatunk 
fentartásáért küzdeni kellett. 

Győzedelmeskedett a kor felvilágosodott szelleme, és én egyhá-
zunk hajóját a biztos kikötőben látom, mert sokkal erősebbnek tartom 
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azon alapot, melyen állunk és a polgári és vallásos szabadságot és 
egyenjogosságot, az alkotmányos állam élete és léte oly kétségbe von-
liatlan feltételeinek ismerem, hogy a vallás szabadságát, önkormány-
zati jogunkat, a jelen kor felvilágosodott szelleme mellett veszélyben 
többé nem gondolhatom. 

Ezen korszak megérkezése kijelöli az irányt, melyet követni, a 
tért, melyen teljes erővel működni kell, és nézetem szerint: az egyház 
belső fejlődése, erősödése, gyarapodása képezi azon feladatot, melyet 
a jelenben utóiérni törekednünk kell. 

Egy tekintet egyházunk belviszonyaira, mutatja, hogy a teendők 
nagy halmaza néz elénkbe és hogy a mindenfelé mutatkozó haladás, 
egyházunkat, melynek a haladás jelszavát képezi, fokozott tevékeny-
ségre hivia. 

Igaz, hogy a teljes vallás-szabadság és egyenlőség, a viszonos-
ság a vallás terén, úgy a mint az az 1848. évi XX. t.-czikkben elvben 
kimondva van, az életben még keresztül vive nincsen és hogy az 1868. 
évi L I I I . t.-cz. rendelkezései után is egyházunknak sok jogos kívá-
nalma teljes kielégítést nem nyert, hogy e szerint a törvényhozástól 
még mindig sok kérni, szorgalmazni valónk maradt ; ez azonban nem 
lehet ok arra, hogy az egyházi szervezkedés műve, mely eredményei-
ben tekintélyünket, súlyunkat emelni és fokozni fogja, első feladatul 
fel ne tűnjék előttünk 

A jelen kor egyik -legfontosabb, de a kor szellemét tekintve, 
egyik legnehezebb feladatának tekintem, a vallásos érzület, a vallásos 
buzgóság ébresztését és emelését. 

A vallás iránti közöny általában el van terjedve és ennek káros 
következményeit a család körében, a társadalomban, az államra nézve 
mindinkább tapasztaljuk. 

Lehetetlen, hogy a jelenkor ezen tüneménye egyházunkat is ko-
molyabban ne foglalkoztassa, hogy mi is a bajt orvosolni ne igye-
kezzünk. 

„Nihil rerum humanarum sine Dei numine geritur." 
Miután a vallás és isteni-tisztelet körüli teendők első sorban lel-

készeink feladatát képezik, tagadhatlan, hogy a vallás és hitbuzgó-
ság emelése is első sorban őket illeti és látjuk, hogy lelkipásztoraink 
az Isten igéjét buzgón hirdetik és a vallásosság ébresztésében és fej-
lesztésében gyakran a feláldozásig menő tevékenységet fejtenek ki. 

Azonban alkotmányos szervezetünk, vallásunk minden intéz-
ményei, a világi elemnek oly befolyást adnak az egyház ügyeiben, 
hogy a legbuzgóbb lelkipásztor is nehéz feladata teljesítésében áldá-
sos sikert csak úgy várhat, ha általunk támogattatik. 

A nélkül, hogy a lelkiekre vagy a tanokra befolyást gyakorolni 
akarnánk, buzgó közreműködésünkre szükség van. 

Lelkészeink tekintélyének a gyülekezetben való emelése, a biza-
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lom, szeretet és ragaszkodásnak irántuk való felkeltése, az áldásos 
működésük ezen alapfeltételei megszerzése, az egyházi elöljárók 
körébe tartozik, — és a lelkész és a gyülekezet közt szükséges jó 
egyetértés csak ott remélhető, ahol az egyház elöljárói a lelkészeket 
a kellő támogatásban részesítik és az őket oly méltán megillető tisz-
teletet megadják. 

Egy másik igen fontos feladatot, melynek megvalósításában mind-
nyájunknak közreműködnünk kell, — mely mindnyájunknak jóaka-
ratú közreműködése nélkül már el sem érhető : a lelkészi állás illő 
javadalmazása képezi. 

Mióta a protestantismus hazánkban fennáll, a tisztességes sze-
génység volt derék lelkipásztoraink osztaléka; azonban ha szerény 
anyagi körülmények közt is, de a tisztességes megélhetés nekik biz-
tosítva volt. 

Ha vizsgáljuk, hogy miként állunk e részben most, lát juk, hogy 
az értékek roppant változása mellett az egyházi férfiaink anyagi hely-
zetének javítására alig történt valami és ha imitt-amott történt is, az 
nem áll arányban azon állással, melyet lelkészeinknek az egyházban 
elfoglalni kell. 

Sokan vannak lelkészeink közt, kik oly szerény ellátásban ré-
szesülnek, hogy nélkülözésekkel kell küzdeniök és az élet szükségletei-
vel való küzdés tevékenységük egy részét igénybe veszi; nem egy 
családapát látunk, ki gyermekei nevelését, kiképeztetését a legna-
gyobb gondok mellett képes csak eszközölni, — pedig a legszeré 
nyebb mértéke az igényeknek, hogy lelkészeink gyermekeiket a mű-
veltségnek azon színvonalára emelhessék, azon társadalmi állás fo-
kára felsegíthessék, melyen ők maguk állanak. 

„Nemo liber qui corpori servit." 
Ezen állapotok úgy nem maradhatnak, nem nézhetjük közönbösen, 

hogy lelkészeink oly magasztos feladatoknak szánt tevékenysége az 
élet mindennapi gondja i által megbénítassék, lelkészeink valódi hiva-
tásuktól ily módon el vonassanak ; nem tehetjük ki az egyházat azon 
veszélynek, hogy a jövőben nélkülözzük azon hitbuzgó lelkészeket, 
kik az Isten igéjét épületesen hirdetve, az egyháztagokban is a hit-
buzgóságot és az egyház iránti áldozatkészséget fentartani képe-
sek lesznek. 

A tan és oktatás Ugye továbbá az, mely kiválólag figyelmünket 
igényli. 

Az egyháztól mind ez ideig nem tudtuk elválasztani az oskolát, 
azonban az oktatás ügyében országos törvények alapján változott vi-
szonyok a helyzetet olyannyira megváltoztatták, hogy ezzel komo-
lyan számolnunk kell. 

Nagyszerű a haladás, mi a népnevelés terén mutatkozik, e mel-
lett azonban számos gyermek a községi iskolában nyer oktatást, ezekre 



11 

nézve az egyház feladatát képezi a vallás oktatás kellő mérvéről gondos-
kodni és őrködni a felett, hogy ezen gyermekeink az egyháztól el ne 
szakadjanak, hanem annak hitbuzgó tagjaivá neveltessenek, nehogy a 
vallás iránti fogékony gyermeki kebelben a közöny helyt foglal jon,— 
mert ha ezek iránt ezen kötelességünket nem teljesitjük, oly nemze-
dék lesz nem sokára, mely egyházával sem fog gondolni és nélkülözni 
fogjuk a hitbuzgó és áldozatkész tagokat. 

Ottan tehát, a hol kellő számban j ó l b e r e n d e z e t t népiskolá-
kat fel nem állithatunk vagy nem tarthatunk, ne mulaszszuk el a val-
lás oktatásról kellően gondoskodni. 

Részletekre kiterjeszkedni nem lehet feladatom, egyet azonban 
nem hagyhatok megemlités nélkül és ez a nő-nevelésnek egyházunk 
iskoláiban sok tekintetben elhagyatott ügye. 

A jövendőbeli családanyák azok, kiknek hivatásuk a gyermekek-
nek az első vallásos nevelést megadni, pedig mily keveset tehettünk 
idáig, kivált a felsőbb nő-nevelés terén! 

Nem könnyebb a verseny, melyet gymnasiumaink tekintetében, 
a középtanodai oktatásra nézve tennünk kell. 

- A nemzeti közművelődésnek régi időktől fogva a protestáns gym-
nasiumok egy-egy erős erődjét képezték és ezek hasonló intézetek kö-
zött a legjobbak közé méltán számitattak. 

A mai kor igényei mellett azonban itt is sokkal nagyobb mérték 
alkalmaztatik és saját gyermekeink érdekében nem szabad elmarad-
nunk és oskoláinknak legalább más hasonló intézetek színvonalán kell 
állani, ha nem birunk azokon túl tenni is. 

Az anyagi eszközök megszerzése bizony sok nehézséggel jár , 
azonban sokat pótolhat lelkes tanáraink szelleme és azon feláldozó 
működésük, melylyel idáig is hivatásukban az egyház méltó elisme-
rése mellett eljártak, úgy hogy a közművelődés ezen bajnokairól iga-
zán elmondhatjuk: „generosos animos labor nutrit ." 

Megesik a közéletben sokszor, hogy azon felfogással találkozunk, 
mintha a Separatismus szelleme, a hitfelekezeti elzárkózás vezetne 
minket, midőn oskoláink fentartásához oly erősen ragaszkodunk. 

E felfogás ellen nyilatkoznom kel l ; — megnyitjuk mi iskoláinkat 
valláskülönbség nélkül mindenkinek, — a szabad és nemzeties hala-
dás szellemében történik az oktatás és a társadalmi assimilatio művé-
nek, oskoláink nagy szolgálatot tettek mindig, — igy ezen felfogásnak 
semmi alapja nincs. 

Oskoláinkban neveljük az egyház jövendő tagjait , kiknek áldo-
zatkézsége nélkül egyházunk a jövőben fenn nem állhat, gyermeke-
inkbe oskoláinkban oltjuk azon kötelesség érzetet, hogy egyházun-
kat szolgálják, annak jogaiért, fennállásáért, ha szükséges a sikra is 
szálljanak és e szerint az önfenntartás törvényeit követjük csak, mi-
dőn egy az apákhoz méltó nemzedékről gondoskodni iparkodunk, mert 
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meg nem feledkezhetünk arról, a mi ép oly igaz, mint a mily régen 
mondatott : 

„Natura tenacissimi sumus eorum quae rudibus annis percepimus." 

Főt. és tek. kerületi közgyűlés! a miket előadtam, a sajtóban, 
szakavatott körökben ismételve tárgyalva le t tek; hat évvel ezelőtt 
mélyen tisztelt egyetemes felügyelőnk is felemelé intő szavát, — az 
egyetemes felügyelői hivatalba tavaly lett beiktatása alkalmával tet-
tekben is bebizonyitá áldozatkészségét; én tehát ujat nem mondtam és 
felszólalásommal csak azt akarom elérni, hogy egyházunk életerős 
egészséges fáját jó előre óvjuk meg azon veszélyektől, melyek ezt 
gyökerében megtámadhatnák; a feladatok oly nagyszerűek, hogy 
azoknak megoldása időt kiván, — mindnyájunknak egyesitett teljes 
erejét veszik igénybe és be nem szabad várnunk a bajt, hogy reánk 
törjön, előre kell annak elhárítása módozatairól gondoskodni. „Cavet 
periculo, qui etiam cum est tutus cavet." 

Áttérek az egyházi közigazgatás kérdéséhez. 
Egy helyes közigazgatási rendszer képezi egyházi önkormányza-

tunk egyik főszükségét. 
Egyházunk közigazgatási rendszerét oly biztos alapokra lá t juk 

fektetve, szervezetét aként berendezve, hogy egy rendszeres közigaz-
gatás minden igényeinek megfelelni képes, és csak az kívántatik, hogy 
a maga hatósági körében minden közeg a maga tevékenységét 
kifejtse. 

Minden egyház saját hatáskörében Önállóan intézi ügyeit, az 
esperesség tevékenysége az egyes egyházak intézkedési körét nem 
sérti, hanem azokat támogatja, a kerületi közgyűlés és a kerületi el-
nökség a törvényes felügyelet gyakorlására szorítkozik és őseink messze 
előre látó bölcseségénél fogva, Összetartozásunk megbecsülhetlen kap-
csát az egyetemben, ennek élén éltető erejét az egyetemes felügyelő 
személyében birjuk. 

A különböző fokon levő egyházi hatóságok jogkörének kölcsönös 
tiszteletben tartása, egyházi hatóságaink rendszeres öntudatos műkö-
dése, ez adja meg alkotmányos szervezetünknek az életerőt, hogy min-
den veszélylyel, ha mutatkozott, szembe szállani és ezt legyőzni ké-
pesek voltunk. 

„Non potest bene geri respublica multorum imperiis." 
Az egyházi közigazgatás minden fokán, nem a felsőbbség utasí-

tásai azok, melyek tevékenységünket mozgásba hozzák, — ennek 
rugója az öntudatos egyéni eselekvés, mely önként nyilvánúl ottan, a 
hol az egyház szükségletei helyes felismerése folytán tenni való mu-
tatkozik. 

Ügyeinket a többség bizalma által választott tisztviselők vezetik. 
Erénynek nevezhető tulajdont képez, hogy egyházunk tagjai, az 
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egyházi hivatal viselését a polgári megtiszteltetések egyik legbecsesebb -
biliének tekintik, és a mely helyre valamelyikünk a választás által 
tanúsított bizalom folytán állíttatik, azon — válogatás nélkül, — szol-
gálni kész. 

A lét és fennmaradáshoz csak oly intézményeink tar thatnak igényt, 
melyek a czélnak teljesen megfelelnek, és a régi hagyományoknak ke-
gyelete sem képes fenntartani oly intézményeket, melyek életképessé-
güket nem bizonyítják. 

Egyházi szervezetünk életképessége mellett, a sáfárok kötelessége 
feladatukat aként teljesíteni, b u z g ó n é s l e l k i i s m e r e t e s e n , hogy 
az egyház szent ügye sérelmet semmi tekintetben ne szenvedhessen,— 
és ha mindenki helyét teljesen betölti, aggodalomra nincs okunk. 

Intézkednek azonban kerületi utasításaink arról is, hogy az egy-
ház kormányzatában a feliéi őrködés meglegyen és ezen tisztnek gya-
korlása a felügyelőkre van bizva. 

Azon nagy fontosságú érdekek, melyeket képviselni, megóvnunk 
kell, szükségessé teszik, hogy az egyesek működése őrködő szemmel 
kisértessék és azok tevékenysége szigorú, de igazságos bírálat alá vo-
nassák, — azért azoktól, a kikre a felügyelet bizva van, a jóakara tú 
tanácsadás és hü támogatás első sorban megkívántatik, a hol azonban 
ez úton a kitűzött czél el nem éretnék és a hol szüksége forogna fenn, 
a kötelesség teljesítésére vezető figyelmeztetésnek is helye van és 
semminemű elnézés indokolva nem volna, sőt egyenesen kötelesség-
sértést képezne, 

„nulluni vitium est sine patrocinio." 

Az egyházi téren való működésnek legnagyobb becsű jutalmát a 
hiven teljesített kötelességek megnyugtató érzete képezi, e mellett 
azonban feltétlenül igényelhetjük a polgári tisztelet azon nyilvá-
nulását, mely szerint ellentétes vélemények ellenében is a szándék 
tisztasága senki irányában, ki meggyőződését követi, kétségbe ne vo-
nassák, — eltérő nézeteinket pedig, a mindenütt megkívántató, az egy-
ház terén pedig épen nélkülözhetlen mérséklettel és higgadtsággal fe-
jezzük ki, — és igy a kölcsönös bizalmat nevelve az e téren működő-
ket azon tiszteletben részesítsük, melylyel saját tekintélyünket emeljük, 
magunknak pedig azon erkölcsi támaszt is megszerezzük, mely nélkül 
fenn nem állhatnánk. 

Nem fogok becses türelmükkel hosszasan visszaélni, — és a mun-
kának szánt időt túlságosan igénybe venni, de azért kérem méltóztas-
sanak megengedni, hogy rövid szavakban azon viszonyról megemlékez-
zem, melyben egyházunk az állam és a más valláshoz tartozó polgár-
társaink irányában áll. 

Az állam törvényei iránt egyházunk tisztelettel és engedelmes-
séggel viseltetik — ellenben az állam kormányától önállásunk vallás-
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szabadságunk tiszteletben tartását , az egyes vallásfelekezetek közt 
pedig a teljes viszonosság megvalósítását várja. 

Az egyház mint ilyen, a politikai pártok egyikéhez sem tartozik 
ugyan, híveinek azonban teljes szabadságot enged, az alkotmányos 
életben szükséges pártok akármelyikéhez, meggyőződése szerint csat-
lakozni. Az alkotmány azon formája, mely a képviseleti rendszeren 
alapul, egyházi szervezetünkkel azonos alapokon nyugszik, és ha az 
egyéni és vallásszabadságot, a jogegyenlőséget a szellemi fejlődést és 
jólétet az államkormány e honpolgárai részére megszerezni törekszik, 
egyházunk támogatására bizton számíthat. 

Az, hogy ezen állam, drága hazánk, csak magyar lehet, ezt emlí-
teni sem kellene, de miután egyházunk nagy része sok oly tagból áll, 
kik más ajkúak, örömmel mondom, hogy a nemzeties haladás egyhá-
zunk kebelében egy évtized alatt is nagyszerű eredményeket mutat 
fel, melyeket azonban nem erőszak, hanem a bár lassúbb, de biztos fej-
lődés és haladás utján értünk el, ily módon a nemzeties haladást a 
legbiztosabb alapokra fektetvén le. 

Hogy más vallást követőkkel mily viszonyban kívánunk lenni, 
erre az élet mindennapi tapasztalatai ad ják meg a választ. 

A közpályán, ugy a magánéletben egymás vallását ne keressük, 
csak azt nézzük, mily hasznos, mily tevékeny polgára mindenki ha-
zánknak, mily szilárd, mily nemes a jel leme; és oda hassunk, hogy a 
honpolgárokat válaszfalak ne különítsék el egymástól, hanem inkább 
a testvéri Ügyetértés a honpolgárai közt minél bensőbb, e haza felvi-
rágoztatására irányzott kapcsot képezzen. 

„Patr ia est communis omnium parens." 

Ezekben jeleztem nagy vonásokban azon álláspontot, melyet 
elfoglalok, azon irányt, melyet követni fogok, és ha nézeteim pártolásra 
találnak, kérem kerületünk egyházai őszinte támogatását, — ha pedig 
azon ösvényen, melyen haladni szándékozom, engem bizalommal követni 
nem fognának, jobb kalauznak kötelességszerűen átengedem kerületem 
vezetését. 

Mindaddig, mig nagybecsű bizalmukra számíthatok, kötelességei-
met minden irányban hiven teljesíteni iparkodni fogok; megosztom az 
elnöki jogokat és kötelességeket igen tisztelt elnöktársammal, főtiszte-
lendő Superintendens úrral, ugy a mint azt kerületi utasításaink rende-
lik, — a kerületi közgyűlés határozatai törvényszerű keletkezésére és 
szigorú végrehajtására a kötelességszerű gondot fordítandom, — a 
rendszeres közigazgatás létesítéséhez, az állásomhoz mért körben 
erélyesen közreműködni iparkodom, — egyházunk alkotmányos jogait 
és önkormányzatunkat egész erőmmel megvédeni fogom. 

Azon őszinte jó akarat mellett, melyet igen tisztelt elnöktársam 
minden alkalommal irányomban tanúsítani, most pedig érdememet sok-
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szor felülmúló szavakban kifejezni szives volt, hathatós támogatását 
merem reményleni, és teljes bizalommal kérem, hogy engem ebben ré-
szesíteni méltóztassék. 

Az esperességek és ezek igen tisztelt elnökeihez, az esperes és 
esperességi felügyelő urakhoz, a lelkészi, a tanári és tanítói karhoz is 
azon kéréssel járulok, hogy mindenki a maga körében azon üdvös te-
vékenységet fejtse ki, melyre az egyháznak oly nagy szüksége van, és 
ha mindenki azon épülethez, mely mindnyájunk előtt oly becses, oly 
drága, a maga erejéhez és tehetségéhez mérten egy-egy követ, egy-
egy marok földet hord, épen és erősen fog állani egyházunk épülete, 
daczolva az idők viszontagságaival, és virágozni fog örökre egyházunk! 

„Saepe quod datur exiguum est, quod sequitur ex eo magnum." 

Az egyházkerületi felügyelő ur ezen, általános tetszéssel és viha-
ros éljenzéssel fogadott beszédjének végeztével br. Radvánszky Antal 
egyetemes felügyelő ur emelt szót: „A körülmények folytán" — ugy 
monda — „a mult évben vállni kényszerülvén a kerületi felügyelői 
széktől, a jelen kerületi közgyűlésen csak mint a kerületbeli egyházak 
egyikének tagja jelentem meg. Tekintettel arra, hogy ezen egyházke-
rület szülöttje és az itt jelenlévő egyháztagok egyik legidősbike va-
gyok, hivatva érzem magamat üdvözölni azon kitűnő férfiút, ki a kerü-
leti felügyelői tisztet utánam fogja viselni. Hogy az egyházi ügyeink 
élére állított, férfiú hivatásának megfeleljen, három tulajdonnal kell birnia: 
ismernie kell az egyház szervezetét; kell hogy birjon erővel, képes-
séggel és képzettséggel az egyház felett őrködni s azt, ha kell, meg-
védeni ; kell, hogy minden hivatalos eljárásában kövesse a vallásos ke-
gyelet, a protestantismus szavát. Mind ezen három tulajdon saját meg-
győződésem és az egész kerület meggyőződése szerint Méltóságod sze-
mélyében egyesül. Méltóságodnak a kerületi felügyelői tisztségre tör-
tént megválasztása e szerint valóságos szerencse a kerületre nézve. 
Üdvözlöm tehát Méltóságodat, mint méltó utódot a kerületi felügyelői 
széken, és kívánom miszerint Isten vezérelje, hogy hivatásában az 
imént kifejtett elvek szerint eljárjon, kivánom, hogy Isten, kitűnő te-
hetségeinek érvényesíthetése végett sokáig éltesse." 

Báró Radvánszky egyetemes felügyelő úr után Földváry Mihály 
úr az esperességek nevében üdvözlékerületi felügyelő urat. „A kerü-
letben levő 213 egyház szavazata — úgy mond szóló — legjobban 
tükrözi vissza azon határtalan tiszteletet és bizalmat, melylyel ezen 
kerület Méltoságod iránt viseltetik. Nehéz és fontos a hivatás, melyet 
Méltóságod betöltendő lesz, de mert ismerjük Méltóságod erényeit, 
igazságszeretét, és meg vagyunk győződve, hogy egyházi ügyünk 
sikeres vezetésében fogja találni legfőbb lelki örömét, mi egész meg-
nyugvással tekintünk egyházi ügyünk jövőjére. — Az egyházat az 
tartotta fen nehéz időkben, hogy mindig voltak jeles férfiai, kik szembe 
szálltak az ellene irányzott törekvésekkel s szembe szálltak az egy-
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házunkat fenyegetett veszélyekkel. Méltóságod ugyanazon meggyő-
ződésének adott kifejezést, hogy most Istennek hála, nem vagyunk, 
többé kitéve ily veszélyeknek. De én azt hiszem, jöhetnek még nehéz 
idők és mi bizunk Méltóságodban, hogy akkor is, úgy mint dicső 
elődei, jogaink felett őrködni fog. Méltóságod beszédében oly sok 
fontos teendőre, a vallásos érzület emelésére, a lelkészek helyzetének 
javítására, a nevelés ügyére stb. mutatott, hogy már abban is biztosí-
tékot találunk arra nézve, miszerint Méltóságodban erélyes és tapin-
tatos férfiút sikerült megnyernünk. — Midőn tehát Méltóságodat az 
esperességek nevében örömmel üdvözlöm a kerületi felügyelői széken, 
csak arra kérem Méltóságodat, hogy tar tsa meg a bányakerület min-
den egyes tagját becses jó indulatában és hogy az egek ura soká 
él tesse. u 

Földváry Mihály esperességi felügyelő úr után Breznyik János 
a selmeczi főiskola igazgatója emelt szót és a középtanodák részéről 
és a tanári kar nevében iidvözlé az újonnan megválasztott kerületi 
felügyelő urat. ,,Az iskolákat nem kívánom az egyháztól különválasz-
tani. Örömmel és hálával ismerem el az egyházat védelmező anyának. 
— Az iskola is az egyház czéljait törekszik előmozdítani. Az iskolá-
ban egyrészt bitfeleinkből istenfélő, jámbor, vallásos meggyőződé-
sükért lelkesülni tudó, áldozatra kész egyház tagokat, de más részt 
mindezekből, mind más hitiiekből, kik vezetésünkre bízatnak, tu-
dományosan képzett becsületes, munkás, hazafias érzelmű honpol-
gárokat is nevelni törekszünk. — Mint némi tényezők az egy-
házi életben mi is örömünknek kívánunk kifejezést adni, hogy a 
kerület bizalma érdemekben gazdag, egyházunkban és azon kivül 
tisztelt előd után Méltóságodat emelte a kerületi felügyelői tisztre, 
kinek egyházi és iskolai ügyekben már bebizonyított tapasztaltsága, 
jövőre is biztosíték arra, hogy az egyházi és iskolai ügyek kormánya 
a legjobb kezekbe van letéve, kinek egész életén át hivatalos és nem 
hivatalos állásában bebizonyított jellemszilárdsága, melynél fogva nem 
a hatalmasok intésére szokott tekinteni, hanem arra, a mit a törvény, 
jog és igazság megkívánt, jövőben arra nézve is nyújt biztosítékot, 
hogy egyházunk netaláni küzdelmeiben is — ha ilyenek beállnának 
— mitől Isten óvjon — nem a hatalmasok intését, hanem azt köve-
tendi, mit törvény, jog és igazság magával hozand, megadva a kor-
mánynak a mi a kormányt, de az egyháznak is megadva, mi az egy-
házat törvény-és jogszerűen illeti.— Midőn ilyenül örömmel üdvözöljük, 
szinte az egyházzal szivünk mélyéből kívánjuk, legyen áldott, ki a 
felügyelői tisztet jelenleg az Urnák nevében elfoglalta." 

Ezek után Fabiny Teofil kerületi felügyelő úr megköszöni a min-
den oldalról nyilvánított szíves üdvözleteket és magát még egyszer a 
kerület jó akaratába ajánlva, — felkéri a kerületet, hogy most már 
rendes tanácskozásait kezdje meg. — Erre 
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2. Superiiiteiidens úr a lefolyt év alatt a kerületben történtekről 
következő jelentését terjeszti elő : 

M é l t ó s á g o s é s f ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

A mult év, september havában tartott kerül, gyűlés után történtek 
közül első helyen kell említenem, hogy ő nméltósága br. Radvánszky 
Antal ur egyetemes felügyelői hivatalába ünnepélyesen beiktattatott. 
Isten éltesse s erősítse őt, hogy még soká magunkénak vallhassuk. 

Ugyancsak a kerül, gyűlés után a következő egyházakban végez-
tem egyházi látogatást: 

A p os t a g o n — 1119 1. —Kele tkeze t t 1715en. Két ízben a tűz 
majdnem végkép megsemmisítette, mivelhogy mindannyiszor temploma 
is leégett. Az I840ben véglett egyház látogatási jkönyv nem talál-
ható, mert sem egyházi leltára, sem rendezett levéltára nincs az egy-
háznak. Az egyházi adófizetés miatti viszálkodások megszüntetése 
tárgyában szükségessé vált a közgyűlés, — remélhetőleg nem maradt 
sikertelen. Akár ezen most érintett viszálkodások miatt, akár mert a 
lelkészi gondozás és kormányzás rég idő óta laza volt, az egyházias 
élet dolgában ezen gyülekezetben sok a kívánni való. Az úrsz t . vacso-
rájával — a lelkész saját bevallása szerint — „a hívek nagyobb 
része nem él." — Luther kátéja ismeretlen és a magyar istenitiszte-
letnél többnyire helv, hitvall. könyvek vannak használatban; vasárnap 
délutánonként a Tranosciusból énekelnek és „Kreuzberg" magyarázata 
olvastatik. — Az iskolában nem használják a Tranosciust. 

Földváry Mihály ő Nagysága mint egyházi felügyelő nagylelkűen 
felajánlotta, hogy saját költségén egy keresztelő követ szerez meg, 
mely eddig nem volt, s ezen igéretét ekkorig fényesen be is váltotta. 
— A 3—3 osztályú 2 iskolában — 203 t. — egy rendes és egy segéd-
tanító működik, megjegyezvén, hogy valamint ezen, úgy a többi ez 
alkalommal meglátogatott iskolában használt elemi és olvasó tan-
könyvek is, mind n e m f e l e k e z e t i e k a min okvetlen segí-
teni kell. 

Meghagyatott: leltár és irattár megszerzése a birtokosnak és 
az évszámnak a sz. edényekre való rávésetése, a presbyterek számának 
szaporítása és a gyűléseknek nem a lelkész lakban mint ekkorig, ha-
nem más közhelyen tartasn ; a katecliisatiók gyakorlatba vétele és a 
sírok rendben való ásatása, miután ekkorig minden szabály nélkül 
helyeztettek el nyughelyökre a halottak. 

D u n a - E g y h á z a — 2073 1. Kisapostag — 223 1. H íve i l715ben 
leginkább Nógrád megyéből telepedtek, biztosítván maguknak akkor i 
földesuroktól vallásuk szabad gyakorlását, úgy, hogy a mig a kiskő-
rösi egyház lelkészei elűzettek, az ottani hívek Dunaegyházán látattak 
el a le lkiekkel .— Ezen egyház nagyon hanyatlott ; erkölcsi állapotán 
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javítani eléggé igyekszik mostani lelkésze. — A 3—3 osztályú isko-
lában — 205 í. — két rendes tanitó példás szorgalommal működik. 
Dicséretes, hogy az anyaegyház Kisapostag lányegyházát tetemesen 
segélyezi, és hogy iskolája építéséhez 800 frttal járult . 

Meghagyatott: hogy olvasó könyvül felekezeti, — valláskönyvül 
pedig Luther kis kátéját használják. 

Az éneklés túlságosan vontatottnak, szabálytalannak s a dallamot 
elferditőnek tapasztaltatván, az éneklés módja javítandó; a szombaton 
divatozó dorbézolások pedig besziintetendők. 

Külömben örvendetes azon körülmény, hogy habár ezen egyház 
tetemes áldozatokat hozott, akár K. Apostagot illetőleg, akár, hogy 
legújabban 1500 frton ú j orgonát szerzett s egyházi épületeit jó rend-
ben tartja, — mégis vagy 5000 forintnyi tőkével bir, melyre nézve 
csupán az a kívánni való, hogy ezen pénz ne az egyház híveinél legyen 
elhelyezve, hanem biztos pénzintézeteknél. 

K i s - H a r t á n — 2531 1. — Keletkezett 1 723 körül, a mikor 
a nemes Ráday Pál Wiirtembergből telepítette ág. hitv. evang. éshelv. 
hitv. alattvalóit. Mintegy 60 évi fenállása után az egyház annyira 
szaporodott, hogy állandó templom építésről gondoskodhatott — s a 
tetétleni romban fekvő templom falainak anyagát a nemes Földváry 
család engedélyével felhasználván, 1798ban a mostani templomát 
Hamaliar superintendens felszentelte. Anyakönyvei az 1733ik évről 
valók. A fővárosra — hol az egyházbeliek gyakran megfordulnak — 
itt is az a panasz, hogy akár a templom látogatására, akár az erkölcsi-
ség hanyatlására, befolyással van. Önkényileg egymástól külön 9 há-
zaspár él, úgynevezett vadházasságban pedig 3 pár. 1851 óta 9 Ön-
gyilkossági eset fordult elő. — A 3 iskolaépület 3 tanítóval — 371 
növendékkel — az országos törvény szerint van berendezve, az ismétlő 
iskolások száma pedig 165. — Meghagyatott, a hiányzó levéltár el-
készítése és berendezése, keresztelő kőnek felállítása, nem külömben 
a buzgó lelkész ellenére beszüntetett katechizatiók isméti megkezdése 
s erélyes folytatása s végül az ország, törvény követelte faiskolának 
a községtől való kieszközlése. 

K i s - K ő r ö s — 7941 1. — Ezen egyházunknak keletkezése 
Össze esik a község keletkezésével. A Vattay család eme pusztájának 
benépesítése czéloztatván, Nógrád, Hont, Nyitra, Túrócz és Pest felső 
részéből ág. hitv. evang. jobbágyok hivattak meg, kik az akkori nehéz 
vallási viszonyok miatt eltitkolván családi nevöket, ezek helyett azon 
falvak vagy városok nevét vették fel, a melyekből leszármaztak. Már 
1720ban lelkészük és tanítójuk volt, s ettől fogva anyakönyvei is van-
nak. Az első templom csak 10 esztendeig állott s már 1730ban földig 
le kellett azt bontaniok, — a lelkész és tanitó elűzettek; 53 évig 
Apostag vagy Dunaegyházára voltak utalva a hívek. Csak II . József 
császár türelmi parancsa alapján szervezkedett újra az egyház s 1784ben 
ú j templomot épített. Ezen templom 1874ben roskadozó volta miatt 
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hatóságilag bezáratott. Ennek folytán 30,000 fr. új kivetéssel adóz-
tatta meg magát az egyház s ugyan azon évben megkezdetett a templom 
átalakítása s 1 8 75ben végre is hajtatott. Mivel azonban az előirányzatot 
jóval meghaladták, 10,500 fit. adósság terheli jelenleg az egyházat 
s az ily drága átalakítással még csak megelégedve sincsenek a hívek, 
mert az épület, díszes külseje mellett távolról sem felel meg sem Tar-
tóssági sem szépítészeti szempontból a várakozásnak! A templom bel-
seje festve ugyan van, de benne sem oltárkép, sem keresztelő kő. 

Jelenleg két rendes lelkész és 7 tanitó — 660 t. — működik az 
egyházban. — A levéltár és egyházi leltár rendezvék. Az iskolai köny-
vek felekezeti voltára nagyobb tekintet kellene, valamint arra is, hogy 
sem ABCs könyv, sem olvasó köny'v nincs alkalmazásban, hanem az 
énekes könyv és az újtestamentom használtatik helyettük elég czél-
szerűtlenül és igen gyarló eredménynyel. 

V a d k e r t — 22721. — telepíttetett 1745-ben Würtemberg és 
Zólyommegyéből, egyházzá alakult 1784-ben, a mely évtől fogva anya-
könyvei is vannak. — A kalocsai érsek és az akkori megyei tisztvi-
selők sehogysem engedték, hogy az itt telepedett ág h. evang. és refor-
mátusok egyházukat elébb rendezhessék, noha a rendezést mindenkép 
megkisérlék a hívek. Jelenleg itt német, magyar és szláv a jkúak 
egyesülten — bárha elkülönített isteni tiszteleltei és iskolával — j ó 
egyetértésben élnek s három iskolát tar tanak fen. Ezen iskoláknál is 
azt tapasztaltam, a m i t a többieknél, hogy a használatban levő tan-
könyvekre, felekezeti szempontból nem fordíttatik kellő figyelem. 

Sikeres eredményű takarékmagtáruk van. 
Meghagyatott, hogy akár a pénztár, akár egyéb egyházi iromá-

nyok számára való u j czélszerű szekrény szereztessék be és rendes 
leltár készíttessék. A templomi sz. edényekre a tulajdonos neve és a 
megszerzés éve rávésettessék. Az iskolákba Luther kis ka té jának és 
alkalmatos olvasó könyvnek behozatala ajánltatott, nem külömben 
szigorú ellenőrzése annak, hogy a rom. katholikus fordítású német 
uj testamentomok az iskolában ne használ ta thassanak; a bibliai tör-
ténelmek tanítása pedig a kalvi magyar, német és tót kiadása szerint 
gyakoroltassák. 

Rövid hivatalos jelentésemet nem rekeszthetem be a nélkül, hogy 
meg ne emlékezzem azon hűségről, melyet az illető lelkészeknél öröm-
mel tapasztaltam. S ugyanezt észleltem az iskolák körül működő 
tanítóknál is. — Sehol sem merültek fel lényeges panaszok a hívek 
részéről azok ellen, kik az Úrnak tetsző szolgálatban állanak s az ő 
szőllején munkálnak. A sanyarú külső viszonyok, a terméketlen évek 
s az államtól szigorúan bekövetelt minden nemű adók terheivel szem-
közt, a hívek nem lankadó áldozatkészséggel, példás rendben és mond-
hatni díszben tar t ják fenn egyházi és iskolai épületeiket. Bizonyságai 
ezek azon megdönthetlen igazságnak, hogy az evangyeliom isteni erő, 
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mely a mosiolia élet viszontagságai közepett is, égi malaszt, vala-
mint legbiztosb vigasztalást is nyújt a benne hívőknek ! 

Nem mulaszthatom el hő köszönetemet kifejezni a pestmegyei 
esperesség érdemteljes felügyelője Földváry Mihály ő Nagyságának, 
ki hitbuzgó ősei nyomán járva engem az esperesség határán szivélye-
sen fogadni s hivatalos utamat könyíteni és sikeresíteni kegyeskedett. 
— Nem külömben forró hálára kötelezett le 11. pestmegyének tiszti 
kara , mely mint törvényes bizonyság hűn kisért, úgymint Hajóssy 
Kálmán, Szalay Antal szolgabíró és Safáry Gyula segéd szolgabíró 
urak.— Azonkívül hitbuzgóságuk és élénk érdeklődésüknél fogva ki-
tűnően támogattak : Daray Vilmos, helyettes esp. felügyelő, Szalay 
Lajos és Beniczky Béla egyházi félügyelő urak. Végezetül 

e folyó év september havában a következő pestmegyei egyháza-
kat látogattam meg. 

T á p i ó - S z e l é t , — 522 1. — Ezen egyháznak eredete csak a 
mult század végére vihető vissza. Keletkezésére a régi idő óta itt bir-
tokos és lakó protest. földes urak voltak befolyással. — Mostani 
szép temploma 1826-ban épült. A K á l d y féle 5000 frtnyi alapít-
vány biztosítja annak folytonos csinos fentartását, valamint a tanító-
nak, aki ezen alapból 200 frtt nyer, fizetését is. A jelenlegi tanító 
Kovacsics Gyula k i t ű n ő e n tanit és nevel úgy, hogy példányképül 
szolgálhat másoknak. 

Kétségbe vonhatlan, hogy ezen egyháznak úgy megalapítása, 
mint lételének biztosítása körül a helybeli közbirtokosság nagylelkű 
jótékonyságot tanúsított, miért is az egyházkerület háláját megérdemli. 

A látogatás alkalmával a következők rendeltettek el : hogy az 
értékes sz. edényekre legalább is a tulajdonos egyház neve vésetes-
sék rá jok; hogy a Káldy féle alapítványi oklevélnek, mely jelenleg 
az esperességi irattárban van elhelyezve, az egyházi levéltár számára 
leendő visszaszerzése az egyház elnöksége által szorgalmaztassák, 
hogy a hiányzó levél és pénztár szekrény mulhatatlanúl megsze-
reztessék, hogy a beszüntetett katechizatiók gyakoroltassanak, hogy 
a lelkész és tanítói párbér fizetések az egyház által szedessenek be. 

Útközben megállapodva a T.-Farmosi fiók egyházban, itt rövid 
isteni tiszteletet tartottam. 

T á p i ó - S z . - M á r t o n — 1005 1 . — a Kubinyi család birtoka, 
lakosai a felvidékről telepítettek. Az 1798-ik canonszerü látogatás 
alkalmával már fenállott azon imaház, melynek alapján a mostani 
templom 1847-ben épült. Ezen egyház megalapítása körül a legna-
gyobb érdemet szerezték, néhai Kubinyi Sándor özvegye és Pongrácz 
Boldizsár, akkori esp. felügyelő. A több év óta elmulasztott magtári 
számadás rendezése meghagyatott. Nem külömben a 10 év óta függő-
ben levő s a mostani lelkészt a meghivó szerint jogosan megillető — 
a községet terhelő szolgálmány — miután erről úgy a múltra, mint a 
jövőre — a viszonyok tekintetbe vételével -— lemondott, be lett szün-
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tetve. — Meghagyatott továbbá, hogy Kubinyi Gréza és Szentkirályi 
Kálmán urak malombeli kegyes alapítványuk telekkönyveztessék. 

B é n y e — 957 1. — 1730-ik év óta képez egyházat, azóta van-
nak anyakönyvei is. Jelenlegi tanítója Bertlian Endre 37 év óta műkö-
dik ernyedetlen szorgalommal. — A nedves talajon épült lelkészlak 
égészségtelen s a hivek igen elszegényedtek. A kétes jövőt igérő egy-
házi megtár behajtható készlete pénzzé fordíttatni ajánltatott, hogy 
alapítványként kezeltessék s így az egyház szükségei fedezésére bár 
mily csekély tőke gyűjtessék. A katechizatiók itt is elhanyagoltainak 
s az egyház levéltára hiányos. A K á v a i lánygyülekezet iskolájának 
biztosítása, az anyaegyházban pedig a törvénykivánta faiskolának 
felállítása elrendeltetett. 

P é t e r i — 968 1. — Keletkezése a magyar protestánsok egyik 
legszomorúbb idő szakára 174t3-ba esik. Puszta határába Zólyomme-
gyéből települt néhány család s az akkori buzgó földes ur Bohus Dá-
niel hatályos pártfogása alatt 1743-ban önálló egyházzá alakult. Első 
lelkésze ugyan elűzetett s az egyház 6 évi létezése után szünetelt, 
miglen súlyos zaklatások után 1781-től fogva kedvezőbb körülmények 
közt háborítlanul fejlődhetett. Itt is Pongrácz Boldizsár és Éva, még 
Földváry Károly és Miklós örökítették meg nevüket. Földváry Mik-
lós buzgó közreműködése folytán épült a mostani díszes templom, mely 
messze vidékre ritkítja párját. Az akkori egyetemes felügyelő Báró 
Prónay Sándor és a 4 superintendens jelenlétében szenteltetett fel 
1830-ik év aug. 30 án. Sajnos, hogy a nagy költség felülmúlta a hivek 
erejét s jelenleg is 4000 frt. tartozás terheli a megfogyott egyházat. — 
Hogy alevéltár hiányossága,mely mind-e mellettszámosbecses okmányt 
tartalmaz, pótoltassák, az iskolai szorgalom-idő a törvény szabta ha-
tárig és szigorúan kitöltessék, a katechizátiók visszaállí tassanak — 
nem kíilömben a szokásban levő uj-évi s farsangi tivornyázások be-
szüntettessenek, meghagyatott. 

M a g l ó d — 926 1. — Ezen régi artikularis egyház eredete a 
XVI-dik századba vezethető vissza. Az 1700-ik évben még a nógrádi 
esperességhez tartozott. 1713-ban a község feldulatott s a hivek elszé-
ledtek. A megfutamlott lelkész Nikléczy Sámuel a szétszórttakat össze 
szedte, de az anyakönyv és némely irományok a későbbi utódok alatt 
elvesztek. 1773-ban a szomszéd ecseri r. katholikusok ismét megza-
varták az egyház nyugalmát s az ős templom evang voltát tagadva, 
azt pör alá vették. Az akkori hü lelkész Sztankovics Sámuel s az 
óvári Pongrácz Baltazár felügyelő érdeme, hogy a pör az evang. egy-
ház javára dőlt el. — Az egyháznak levéltári szekrénye nem lévén 
ezt megszerezni Wodiáner Béla egyházi felügyelő úr nagylelkűen 
megigérte s az alapítandó egyház tőkéjéhez legott 25 írttal o. é. járult . 
— Az egyházi sz. edényekre azok tulajdonosn nevét rájok vésettetni 
meghagyatott, nem külömben a mindennapi templomi könyörgés és 
katechizatio. — A p é c z e l i ág h. ev. felekezeti ranitő alig lévén fen-
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tartható, kötelességévé tétetett az anyaegyháznak, hogy a péczeli kis 
vagyon biztosításáról, az ottani viszonyok kímélésével gondoskodjék. 

R á k o s-K e r e s z t ú r — 1324 1. — Itt 1736-ban csak két 
evangelikus hitű lakos volt, a következő években a felső megyékből 
többen telepíttettek a br. Podmaniczky család birtokán. 1757-ben a 
Steier, Kraina és Karintiából kiűzött 80 német ajkú hívvel szaporo-
dott meg az egyház, kik Bécsből jőve br. Podmaniczky Sándor intéz-
kedése folytán itt telepítettek. 

1800-ban néhai br. Boganovszky szül. Podmaniczky Erzsébet 
felépítette a mostani templomot saját költségén s önálló egyházzá csak 
1806-ban lett. 

A reggeli isteni tisztelet egész éven át való' szakadatlan tartása s 
a tót ajkú if júsággal való katechizatió elrendeltetett, a hivek intettek, 
hogy a vasárnap szentségét a szokásos mezei munkával és fuvarozás-
sal ne háborítsák. 

A látogatást megelőző hétben a paplak elégvén br. Podnmniczky 
János egyházi felügyelő a haj léktalanná vált lelkészt szállással és el-
látással ideiglenesen nemes szívüleg ellátja, átaljában az egyház iránti 
érdeklődése és áldozatkészsége fennen hirdetik, hogy ő Méltósága 
valamint az előtt, úgy jelenleg is a keresztúri egyháznak legnagyobb 
jól tevője. 

A s z ó d o t — 1065 1. — R é g i létezését bizonyítja az 1656 és 
1657-iki febr. 6-ik s következő napjain Nógrád megyében Szécsényben 
Lányi Dániel superintendens alatt tartott canoniea visitatio j. könyve 
melynek Aszódra vonatkozó pontjai a következők: „ecclesia Aszód 
inter praedia turcica existens Széchénium vocata examinata est, die 
12 da februarii. 1) Ecclesia liaec habet pastorem Joannem Raksányi 
virum variis probriis auditorum expositum. 2) Locus pro peragendis 
sacris liodie nullus est: requisitus est D. Joannes Szelényi litterismeis 
ut tanquam terrestris Dominus prospiciat locumque ostendM." Sok 
viszontagság után végre az evang. hitvallású Podmaniczky János nőül 
vévén Osztroluczky Juditot, Aszód birtokosnőjét, alapítójává lett az 
egyháznak. Midőn e család a haza és trón körül szerzett érdemeinél 
fogva a múlt, század derekán bárói rangra emeltetett, e kitüntetésnek 
fénye az egyházra is vissza sugárzott. —- Br. Podmaniczky József, 
Sándor és fia Lajos, br. Podmaniczky János, László, Mihály, ennek 
fia Levente, a jelenlegi érdemdús egyházi felügyelő, — br. Podma-
niczky Károly s annak még most is élő két fia, Armin és Frigyes, br. 
Podmaniczky Andor s ennek áldozatkész fia Géza — mind oly kiemel-
kedő alakok, kik ezen egyház és kerület évkönyveiben megörökítet-
ték nevüket. Br. Podmaniczky Géza és Levente mind azon nagylelkű 
kötelezettségeket és alapítványokat, melyeket br. Podmaniczky Armin 
magára vállalt volt, az ő szellemében teljesíteni magukra vállalták s 
teljesítik is. 

Az egyház a legrendezettebb egyházak közül való. Van neki lel-
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kész özvegyi, iskolai és algymnasiumi alapítványa, a négy osztályú 
algymnasiumra nézve szándékom a jövő év közvizsgái alkalmából tüze-
tes értesítéssel szolgálni a főt. kerületnek. A miket ez alkalommal ott 
tapasztaltam, teljesen megnyugtatók. — A népiskola példásan van 
betöltve Margócsy Gyula tanító által — s virágzó állapotban van. — 
Moravcsik Mihály lelkésztárs szerénységét sérteném, ha elé számlál-
nám mennyi az ő érdeme mind ezek körül. Lukács XVII . 10.! 

Valamint az anyaegyház á g y a h é v i z g y ö r k i lány egyház sz. 
edényeire a tulajdonos nevének bevésetése, továbbá a gymnasiumot 
illető egyik tekintélyes alapítványnak telekkönyvezése, nem külöm-
ben egy faiskola létesítése elrendeltetett. 

Külömben a br. Podmaniczky család jótékonysága és áldozat-
készsége az egész látogatási jkönyvből kimagaslik. Valamint a volt 
egyházi felügyelő br. Podmaniczky Géza, úgy a mostani is, br. Pod-
maniczky Levente, őseik ezen örökségének méltó utódai. Isten áldja 
meg őket! 

Az I k l a d i lánygyülekezetben, megállapodván, az ottani tem-
plomban az egybesereglett hivekhez rövid buzdító szavakat intéztem 
s megáldva a buzgó kisded nyájat , itj. gr. Ráday Gedeonnál a nagy 
kísérettel együtt megszálltam.általa a legelőzékenyebben fogadtattam. 

D o m o n y —- 674 1. — Ezen egyház már 1681-ben létezett. 
Mostani temploma 1777-ben szenteltetett fel. Az oltárt 1778-ban 
kapta ajándékul a pozsonyi egyháztól. A falon levő díszes emléktáb-
lát, néhai br. Próuay Sándor állitatta a templom alatt nyugvó még 
1774-ben elhányt özv. Platthy Lászlóné szül. Radvánszky Mária 
Agnes emlékére. 

Az egyház az alapítványi pénzösszegből egy részt elköltvén, 
ennek mielőbbi pótlására utasíttatott. Egy veszendő 200 fr tnyi ala-
pítványt br. Podmaniczky Levente sajátjából legott nagylelkűen kifi-
zetett a helyi felügyelőnek. — A z s i d a i lánygyülekezet kérelme, 
hogy a domonyi lelkész nyolcz izben kimenjen és istenitiszteletet, 
tartson, helvhen hagyatott. A hiányzó levéltári szekrény valamint egy 

/ %j Ov i %J %> o J 
faiskola berendezése meghagyatott. 

T ó t h - G y ö r k — 392 1. — Már 1637-ben egyház volt. A fel-
földről évtizedeken keresztül családonként leszármazott hivek telepí-
tése következtében. — Kezdetben 32 telkes gazda volt,, — jelenleg 
hat. — Sturman Márton, Párniczky Mihály és a Veres család voltak 
az egyház alapítói és legfőbb támaszai. Jelenleg az egyház mindenkép 
megfogyatkozott s a jobb időkből reá szállt Sturman és Párniczky féle 
hagyományokat mind elköltötte, részint az egyházi épületek tatarozá-
sára, részint az adó és egyébb köteles fizetésekre. 

Az egyház számadásainak vitele a leggyarlóbban kezeltetvén, 
különösen annak kiderítése, mily czélra költettek el az alapítványok ? 
az esperesség által kiküldendő bizottságra utaltatott s az alapítvány-
pénzek helyre állíttatni rendeltettek. 



24 

C s ő v á r — 457 1. — Már 1669-ik évben rendes lelkipásztor 
volt alkalmazva. Anyakönyve csak 1730-ik évtől van. Gyakori tüz-
esetek által megviselt egyház. Levéltára a mostani felügyelő br. Pró-
nay Dezső nagylelkű adománya, czélszerüség tekintetéből mintául 
szolgálhatna. — Az oltári edényekre a tulajdonos nevének rávésetése, 
a faiskola felállítása elrendeltetett s a hivek a túlságos lakmározások 
beszüntetésére felszólíttattak. 

A cs a — 803 1. — 1636-ban már lelkésze volt. Az ötödik tem-
plomot a családi sírbolttal együtt néhai br. Prónay Gábor építette 
1752-ben, nagy küzdelmek, kitartás s áldozatok árán. Az 1752-ik 
apr. 5-én kelt templom épitési engedély megszabja, hogy a templom 
csak 15 öl hosszú lehet s azt bolthajtásozni tilos. í gy állt a templom 
1861-ig amikor azt a néhai Nmltsgú br. Prónay Gábor beboltoztatta 
s körülbelül 12,000 frtnyi költséggel mostani díszes alakjában kiállít-
tatta. Ugyancsak ő állíttatta helyre az 1866-ban villámsújtotta tor-
nyot is. A br. Prónay család Ízléses sírboltja a templom egyik gót-
stylben épült szárnyát képezi. — Itt tartatott ama nevezetes gyűlés, 
melyen a magyarországi evang. egyházak közös védelem szempontjá-
ból egyesültek s egy főfelügyelő választásának szükségét kimond-
ták. — A 3 ízben szenvedett nagy tűzvész szinte megviselte a híve-
ket ; mindazonáltal az egyház épületei jó karban vannak és a közigaz-
gatás a legnagyobb rendben vitetik. Br. Prónay Dezső a dunántúli 
kerületnek s egyszersmind a helyi egyháznak is felügyelője, valamint 
Csőváron úgy itt is a legbuzgóbb ügyszeretettel gondozza az egy-
házat s tekintélyes — igaz, csak is a báró család által tett — alapít-
ványait litin ellenőrzi. 0 és öcscse br. Prónay Gábor s nővérei br. 
Prónay Róza és Irma úrhölgyek, úgyszinte az E r d ő - K ü r t lányegy-
ház birtokosa gr. Stainlein Zsuzsanna 0 excellentiája, ezen egyháznak 
kitűnő jóltevői és pártfogói. 

A helyi úgyszinte a lánygyülekezet tanítói a fanemesítés szor-
galmazására utaltat tak. Az egyház hivek pedig arra, hogy a főúri br. 
Prónay család nemeslelkii példáján indulva, az egyház iránt való ál-
dozatkészségüket ők is élénkítsék s ezáltal az egyház jövőjét min-
denkép biztosítni igyekezzenek. 

C s o r n á d — 936 1. — Ennek keletkezése 1723-ra vihető 
vissza. Különösen Hontmegyéből telepedtek ide híveink, mint a törö-
kök által elpusztított helyre. Csak II . József türelmi parancsa alap-
ján alakultak önálló egyházzá. Ezentúl folyton nevekedett, gyarapítva 
a számos lánygyülekezet által. A Gosztonyi család által gyámolítva 
máig is növekedésnek örvend. Ugyancsak a Gosztonyiak adományá-
ból becses oltári ezüst gyertyatartói vannak, melyekre azonban sem az 
azokat felajánlott, sem a tulajdonos egyháznak neve bevésve nincs. — 
A külömben iparkodó hívek a vasárnapokat gyakran megrontják mezei 
munkákkal. Ezért komolyan megintettek, valamint az is meghagya-
tott, hogy az egyházi szántó földeket határkövekkel megjeleljék. 
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Ezen 12 egyház meglátogatása után búcsút vettem a pestmegyei 
esperességtől, azon Ígérettel, hogy ha isten életet ad a még hátralevő 
ez esperességbeli 9 egyházát a jövő évben keresem fel. 

Szent örömmel biztosíthatom a főt. kerületi gyűlést, hogy a l e l -
k é s z e k részéről hűséges és buzgó, ügyszerető munkássággal ta-
lálkoztam. Mindnyája az isten országa szolgálatában állónak ttint fel 
előttem. A sok helyütt bizony-bizony szűk és kimért jövedelem mel-
lett, lelkészi hivatásuknak megfelelőleg úgy a társadalmi életben, 
mint saját házaikban, egyházunk jó hír nevének díszére válnak. 

Aggodalomra a jövőt tekintve a következő tapasztalatok szol-
gáltattak okot: egy-két egyház kivételével egyházi alapitványaik nin-
csenek; a lelkész és tanítói földek után, az egyházi épületek biztosí-
tása mellett, tetemes adót fizetnek; több egyházban a lelkész és tanitó 
fekvősége munkáltatását pénzzé változtatták. Mind ez a híveket kifá-
rasztja úgy, hogy az országos terheket liozzájok számítva, a gyakran 
néhány száz lelket számláló egyházra, a templom, paplak és iskola jó 
karban való fenntartása, súlyosan nehezedik. 

Ezért nem ajánlható eléggé, hogy, ha megerőltetéssel is, igyekez-
zünk tőkét gyűjteni s ha valamely összeget gyűjtöttünk, ne gondol-
kodjunk azonnal arról, mibe építsük azt bele, hanem csupán évi ka-
matairól rendelkezzünk. Nem egy kényelmes, mondhatnám úri paplak-
ban fordultam meg, hol az egyházat adósság terheli. Arról pedig, hogy 
a díszes épület miből fog a jövőre fenntartható lenni, nincs gondos-
kodva. 

rt 
Végezetül hálával kell felemlítenem, hogy 0 nagysága Földváry 

Mihály nemcsak személyes jelenlétével kölcsönözött súlyt eljárásom-
nak, de mint alispán is mindeneket úgy kegyeskedett elrendelni, hogy 
a látogatás cselekménye a törvényes hatóság részéről is hathatósan 
gyámolittatott. A megyei járási szolgabirák: Teszáry László, Kapczy 
Vilmos, Dessewffy és Kemény Gusztáv u rak ; nemkülönben az egyházi 
felügyelők: Benedikty Gyula, Kubinyi Géza, Puky Márton, Koós Emil, 
br. Podmaniczky Levente, b. Prónay Dezső és Gábor, WodianerBéla, 
Sándor, Marossy Károly és Gosztonyi János urak feláldozólag mű-
ködtek közre. Fogadják mély hálámat. Ugyszinte a buzgó főesperes 
Margócsy József és a látogatási jegyzők : Török József, Melczer Gyula, 
Jezsovics Pál, Áchim Mihály és Miklósy János. 

Az Ur pedig tegye áldásossá mindnyájunk eljárását egyházunk s 
ezáltal a nemzet és a haza boldogítására. 

t 
Ev folytán a m. Ministeriumhoz több fontos tárgyra nézve fel-

írtam. Különösen a nógrádi esperességben Nőtincsen, Agárd lánygyü-
lekezetében azon sérelmes eset adta elé magát, hogy egy ág h. evang. 
hivet a községi biró arra kényszeiiíetí, hogy a rom. kath. plébános 
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földjét szántsa, a mit, midőn teljesíteni vonakodott, őt a biró pénzbir-
sággal illette. A szolgabíró és alispán egy — 1878-ik évben 11,091. 
sz. alatti kibocsátott ministeri rendeletre hivatkozván — a községi 
biró eljárását jogosnak nyilvánították. 

En ezen jogtalan, az 1790|l-ik évi törvény, 26-ik czikkével merő-
ben ellentétes eljárás ellen tiltakozva, orvoslást kértem még april havá-
ban, junius havában pedig ismételtem azt, de ekkorig választ nem 
kaptam. Azóta — mint hallom — u j ily sérelmes eset fordult elő a 
n.-oroszi községben, a bánki anyaegyház lánygyülekezetében. 

Az irsai botrányos eset, mely szerint az ottani rom. kathol. pap 
egy hivatalos okmányra az ottani ág h. evang. lelkész nevében magát 
, ,panszlávnak" irta alá, fel lett derítve, beismervén az irsai plébános, 
hogy ő irta az illetlen és megbotránkoztató vá l a sz t— s ezzel a magas 
cultusministerium saját hatáskörében elintézettnek nyilvánította az 
ügyet ; de egyszersmind arról értesített, hogy miután hivatalos 
okmány hamisításról van szó, további intézkedés czéljából a beliigy-
minister úrhoz, ezáltal pedig az igazságügyminister úrhoz származtatta 
át az ügyet azon felkéréssel, hogy a plébános ellen megtorló eljárás 
iránt saját hatáskörében intézkedjék. 

Nem külömben felírtam a czeglédi egyház azon kérelme tárgyá-
ban, hogy a 12'|ä hold föld, mely őt örök alapitványúl a legelőelkü-
lönzés alkalmából illeti, i s m é t l ő i s k o l á j a j a v á r a r e n d e l k e -
z é s é r e b o c s á t t a s s á k ; — a majdan felolvasandó m. ministeri 
leirat szerint, ezen jogos kérése a czeglédi egyháznak meglett tagadva, 
azért, mert a hivatolt földnek jövedelme a Czegléden felállított polgári 
iskola fentartására utalványoztatott még 1878-ban. 

A bakabányai tanitó ellen, mint aki a közvizsgán izgató verseze-
tet szavaltatott s ezzel a haza ellenes tüntetésre okot szolgáltatott 
volna a legszigorúbb vizsgálatot rendeltem el, melyből kitűnt, hogy 
az illető tanfelügyelő egy hírlapi alaptalan tudósítás után indult. A 
m. ministerium az incriminált esetet egyszerűen tudomásul vette. 

A tervezett középiskolai szervezésre vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyában ő Nmltsága az egyetemes felügyelő ur által Budapestre egy-
behívott tanügyi bizottság tanácskozásában részt vettem s az annak 
kebeléből az országgyűléshez intézett kérvényt az egyházakhoz szét-
küldtem. 

Az egyes egyházakban eléfordult ügyes bajos dolgokból a főbbeket 
megemlíteni kötelességemnek tartom. 

A maskovai szerencsétlen lelkész még a mult év augustus ha-
vában megtébolyodott. Egyházában torkát metszette, itt Budapesten 
felakasztotta magát s így került először a Rókusba, aztán a lipót mezei 
tébolydába. 



27 

Én még a mult oktoberben írtam a nógrádi főesperes úrnak, kér-
dezve öt, mi történik az emlírett egyház ellátása dolgában? Ismételten 
november és december hónapban, aggódva az egyház sorsa felől s 
ismerve viszonyait, irtani a főesperesnek, hogy szerintem az egyház 
rendes lelkészszel való ellátásáról gondoskodnia és azt szorgal-
maznia kell. 

Ő levelemet az alesperessel közölte s ez december utolsó napjai-
ban, nekem válaszolt, s teljesen egyetértve a főespereshez intézett leve-
lemben érintettekkel, szinte legtanácsosabbak nyilatkoztatja, hogy az 
elszerencsétlenedett helyébe rendes lelkész választassék. 

Nekem egyéb befolyásom a további eljárásba nem volt, de igenis 
magát a lelkész választást megelőző hétben hozzám jöt tBansel l atyja, 
arra kérve, mivel úgy sem lesz más mint az esperességi káplán az egy-
ház választottja, irnék azvalesperes úrnak, hogy ne rendes lelkészt, 
de administratort választasson. Én, tekintve azt, hogy a csak imént 
általam felszentelt jelöltre nézve — ha csakugyan ő választatnék — 
az administratori állás is megfelel — ez értelemben írtam s tanácsoltam, 
hogy ha az egyház e g y e d ü l i jelöltje Solcz András, akkor őt csupán 
administratornak választassa. — Hogy miért nem követte az alesperes 
ezen nézetemet, nem tudom; a mit ha tesz, megakadályoztatja -— ne-
t a l á n — azon botrányt, melyet az egy protestáns pap" aláírással a 
politikai hírlapban közzé tett czikk okozott. — Én személyemet ille-
tőleg teljes elégtételt nyertem ugyan azon nemes férfin nyilatkoza-
tában, a ki az „egy protestáns pap" illetlen és durva támadását, a 

• nógrádi esperességi gyűlés alkalmával megróvta; miért is ő nagysá-
gának Veres Pál urnák, mély hálával le vagyok kötelezve; de, hogy 
ily sértő bántalomtól meg legyen óva a superintendensi hivatal, kér-
nem kell az esperes urakat, hogy a hozzájok intézett hivatalos ugyan, 
de nem „az illetéktelen közönségnek" szántakat, könnyedén ne 
bocsássák a hírlapok hasábjaiba. 

Külömben az én meggyőződésem most is az, hogy a ki oly 
mérvben esett lelki homályba, hogy magát önyilkossági maniában oly 
módokon kivégezni megkisérlette, — az oltár elé többé nem mehet, 
legkevésbbé azon egyházban, azon hivek elé, kiknek köztudomására 
követte el végzetes tettét. 

Meghalt az még pedig oly halállal, a melytől hogy mindnyáját az 
Isten óvja, fohászkodunk „szabadíts meg a gonosztól"! 

Antalfalva Bánátban egy év óta lelkészt nélkülöz. A lelkész vá-
lasztási szabályok szerint ez lehetetlen volna, ha az intéző esperességi 
közegek szigorúan azokhoz tar tanák magokat. 

A Hódm. Vásárhelyi egyházban több mint egy éve a hívek közt 
békétlenség és torzsalkodás ütött ki. A békési esperességi gyűlés 
még tavaly itélt s mint mindenkor a vesztett fél nem elégedett meg sőt 
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némelyek által felbiztatva annyira ment, hogy az unitár püspökhöz 
fordult Kolozsvárra. 

Sajnos, hogy a legközelebbi pünkösd 2ik ünnepén csakugyan 
mégis érkezett az unitárius esperes és istenitiszteletet tartott némi 
tüntetéssel a szószékre tűzött azon felirattal, hogy „egy az Isten" ; 
mintha bizony mi több istent prédikálnánk! 

Az eredmény úgy látszik nem felelt meg az igyekezetnek, mert 
az illető panaszosok egy része a főt. kerülethez felfolyamodik. 

A szegedi egyház jelenleg azon helyzetben van, hogy még mindig 
segélyt vár. hogy a tervezett lelkész lakot és imaházat építhesse. Volna 
ugyan annyira, hogy szerény épületet emelhetne, de, ha ezt azonnal 
eszközli a begyült adományokból semmi sem marad fel a lelkész meg-
élhetésére szánt tőkéből. 

Ott jártamban a kir. biztos ő Excellentiájától azon kegyes Ígéretet 
nyertem, hogy a könyöradoinányok kamatjából hitfeleinknek is juttat 
némi segélyt; azonkívül a kisajátítás alkalmával ottani kisded egy-
házunk irányában nagylelkűen jár t el. 

A segélyadómányokból maradt a tavalyi ker. gyűlés jegyzőkönyve 
szerint a z e g y h á z r é s z é r e kezeimnél 3837 frt 83 kr. a budapesti 
egyháznak Budapesten elhelyezett 400 forintnyi, a gravensmlihli 
573 frt 68 kr. s a kir. biztos révén nyert 1500 forintnyi Szegeden el-
helyezett adománya, tehát Összesen 0311 frt 51 kr; a l e l k é s z 
r é s z é r e pedig 1931 f r t 71 kr. 

A befolyt ujabb adományok a következők: 
S c h n e l l e r I s t v á n hittanár, a pozsonyi lyceum i f j ú s á g á n a k , 

gyámintézete részéről 20 frt (10 10.) Gfaa l M i h á l y agárdi leik. 
gyűjtése 5 frt 30 kr. (2 frt 65 kr + 2 frt 65 kr.) S e b j a n J á n o s 
felsőszelii egyli. lelkésze 9 frt (6 - f -3) L e d é n y i e g y h á z 8 frt 
30 kr. (5 frt 30 kr. -f 3 frt.) D r a s k ó c z y L a j o s h.-in.- vásárlily. lelkész 
4 frt 20 kr. (2 frt 4- 2 frt 20kr . ) G e r e n g a y P á l báthi leik. gyűjtése 
10 frt 60 kr. (5 frt 30kr. - f 5 frt 30 kr.) V á g ú j h e l y i e g y h á z 
adománya 2 frt (1 -J- 1 frt) Továbbá: B o g y i c z k y z u r á n y i leik. 
gyűjtése 23 frt 50 kr. D r . H o w a r d C r o s b y é s A l e x i Guszt. lel-
készek ujab gyűjtése Mew-Yorkból, — König R. közvetítésével — 
57 frt 75 kr. S z e b e r é n y i A n d o r a nagylaki egyh. részéről 22 frt. 
A „L u t h. Z e i t s c h r i f t " kiadói Brobst, Diehi & Comp. Pensyl-
vániaból - - Lang A. alesp. közvetítésével — 41 frt. T h e b u s z J á-
n o s leik. a zólyomi egyh. részéről 32 frt D r . M e s s ne r b e r l i n i 
t a n á r gyűjtése — Lang A közvetítésével — 2 2 f r t 65 kr. G u s z t a v -
A d o l f - e g y l e t ujabb adománya 491 frt. 90 kr. K a i s e r w e r t h i dia-
konissa intézet adománya 35 frt. B i b e r a u e r T i v a d a r a budapesti 
német refm. egyh. pénztárnoka, leginkább külföldi gyűjtésekből 
565 frt 87 kr . a z e g y h á z r é s z é r e . Vég re : K n a p p marbachi 
leik. (Würtenberg) 11 frt 50 kr. D r a s k ó c z y L a j . 2 frt. R a f a -
n i d e s z S á m u e l , cserii leik. 2 frt a lelkész részére. 
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A z i d e i g y ű j t é s e r e d m é n y e t e h á t 1366 frt 57 kr. 
m e l y b ő l 1323 frt. 92 kr. a z e g y h á z , 42 frt . 65 kr. p e d i g a 
l e l k é s z j a v á r a e s i k . 

Hozzáadván ez összeget a fennt kitett tavali maradványhoz, lesz 
a z e g y h á z reszére 6311 frt. 51 kr. + 1323 frt. 92 kr. = 7635 frt 
43 lir. a l e l k é s z részére 1931 frt 71 kr. + - 4 2 frt 65 kr. = 
1974 frt 36 kr. 

Az egyház részére szóló összeg — megállapodásunk szerint —-
immár a kerületi pénztárnok kezelése alatt ál l ; a leik. részére szóló 
adományokból, levonván a múltévre neki kifizetett 766 frtot s az 
1880-ra kiszolgáltatott 1000 forintot marad e címen az 188l- re évre 
disponibilis 208 frt 36 k r 

E f. év június 23—£4-én részt vettem Selmeczen az ottani kerü-
leti Lyceum közvizsgáin; jun. 25—26-án pedig érettségi vizsgáin. 

A föt. kerület megnyugtatására jelentem, hogy ezen intézet derék 
tanári kara, élén a kitűnő igazgatóval, — szakavatott , lelkiisméretes 
és buzgó összműködése által, felekezetünket a legfényesebben képviseli. 

Ha valahol, itt győződhetni meg arról, hogy nem egyedül a ren-
delkezésre álló pénztőke nagysága az, mely a fontos tanári s igazgatói 
ügyvitel nehéz feladatát és sikerét biztosítja. 

Tudvalevőleg az igazgató oly tekintélyes magánvagyonnal bir, 
melyből kényelmesen élhetne: ő mindazáltal a legterhesebb munkát 
— 800 frt évi díj mellett — ernyedetlen szorgalommal és egész oda-
adással végzi; a 600—700 forinttal díjazott tanárok pedig — köztük 
a két helyi lelkész — leginkább azért elégedettek helyzetükkel s tá-
mogatják jó kedvvel, sikeresen az ügyet, mert 6 áll élükön! A tisztán 
protestáns ügyszeretet és evangeliomi ihlettség által fentartott Lyceum 
párat lan személyesitője nem más, mint Breznyik János atyánkfia, kit 
nem csak a helyi egyház, hanem a vidék is, felekezeti külömbség nél-
kül, bámulva tisztel. 

A 7 osztálybeli fiatalság közvizsgái 2 napon át kitűnő szép siker-
rel és jó rendben folytak. 

Ez alkalommal Benda Péter Pál tanárt kartársai, 25 éves tanári 
működése évfordulóján a 2-od osztály közvizsgájának zártával, az 
egy csoportban valamennyi tanár arczképét ábrázoló becses fénykép-
pel és Petőfi díszkötésű művével lepték meg. Az igazgató meghatot-
tan vázolá az ünnepelt negyed-százados hűséges tanári működését, én 
pedig röviden a kerület nevében üdvözöltem őt. 

Az érettségi vizsgához csak 12 ifjú bocsáttatott, kik közül kettő 
— Edelmann Otto és Eisele Gusz t áv—je l e s osztályzatot nyert, három 
pedig egyes tárgyból való pótvizsgára utasíttatott. 

A könyvtár, legkivált pedig a legújabb időben szerzett muzeumi 
tárgyak — köztök a gazdag ásványgyiijtemény, továbbá a természet-
tani, vegytani és állattani osztályok, bármely tudományos intézetnek 
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díszére szolgálnának; mind ezeket — tanártársai hűséges közremű-
ködésével, a gyakran emlegetett „deficitek" daczára, csak is oly férfin 
volt képes össze takargatni és eléállítani mint Breznyik, aki takarékos-
sága mellett saját érdekét is háttérbe szorítja. 

A mióta igazgató, a bizonyítvány dijakat, különösen az érettségi 
bizonyítványokért járókat , nemkiilömben tanártársai a magán vizsgák 
utáni díjakat, t a n á r n y u g d í j a l a p számára tőkésítik s ez idő 
szerint — ezen czim alatt — 8000 frtnyi tőkéjök van. 

Mily hatással van a selmeczi Lyceum a magyar nyelv terjeszté-
s é r e nézve, meggyőződhetik mindenki, aki ezen ős régi német-tót várost 
50 év előtt — mint magam — ismerte és azt a mostanival össze-
hasonlítja. 

Nem külömben említenem kell azt is, hogy a tudományos és ala-
pos gymnasiumi irány mellett, a vallásos, az evangeliomi és egyházias 
irány is nyomatékosan ápoltat ik; minek külső bizonyítékai: a fiatalság-
közt fennálló „biblia terjesztő társulat" s az, hogy az iskolai előadá-
sok, valamint az érettségi vizsgák is, szent ének eléneklésével kez-
dődnek. 

A selmeczi egyház érdemekben megőszült buzgó felügyelője 
Kachelmann Károly, egyszersmind hű pénztárnoka a Lyceumnak. Ezen 
körülmény szinte nagy előnyére szolgál az intézetnek, mert igy min-
denkép megbízható kezekben van és igy mindannyian, kik körülötte 
fáradnak s önzetlenül munkálkodnak, megérdemlik a főtisztelendő ke-
rület hálás elismerését! 

A szarvasi érettségi vizsgáknál helyettesítettek: Nagyságos 
Osztroluczky Géza, esperess. felügyelő úr, nagytiszteletű Áchim Ádám 
főesperes, nagytiszteletű Sárkány János és nagytiszteletü Petz 
Gyula urak. 

A budapesti érettségi vizsgáknál pedig nagyságos Hunfalvy Pál úr. 

Ő F e l s é g é t ő l az 1880-ik évben, Salgó-Tarján 200 frtnyi se-
gélyt nyert — templom építésre. Reménylem, hogy az eddig szép sikerrel 
gyűj töt t e czimen való alap szaporodni fog anélkül, hogy a most diva-
tozó, de annál megsokaltabb „sorsjáték" — kétes hitelű — tizelemhez 
folyamodnék az egyház. 

Nagyságos O s z t r o l u c z k y G é z a úr, esperességi felügyelő, 
beiktatása alkalmából 500 frtot a tanári nyugdíj intézetre, és 500 frt 
az özvegy-árva alapra adományozott. A külhoni Gusztáv-Adolf egylet 
részéről a következő egyházak részesítettek segélyben, ugy mint: a 
bánsági missió 577 frt, Apova 87 frt 77 kr, Badin 269 frt 15 kr, Báth 
175 frt 53 kr, Bingula-Erdővég 87 frt 77 kr, Fóth 175 frt 5 J kr, 
Nagy-Szent-Miklós 60 frt 26 kr, I rsa 20 fr t 50 kr. Hodrusbánya 49 frt 
21 kr, Jakabfa lva 49 frt 21 kr, Újvidék 435 fr t 70 kr, Buda 292 frt 
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55 kr, Orsova 58 írt 51 kr, Resitza 52 f i t 10 kr, Sándorfalva 79 frt, 
Salgó Tar ján 175 frt 53 kr, Schtittrisberga 58 frt 51 kr, Szeged 
492 frt 26 kr, Török-Becse 43 frt 90 kr, Vácz 58 frt 51 kr. = 
3298 frt 50 kr. 

A boldog emlékezetű Zsedényi Ede 20000 fr t alapítványának ka-
matja = 264 frt 4 4 k r u g y osztatott el, hogy Kubányi János, Schreiner 
Adolf, Lukács János, Nagy Pál, Koleszár András, Zátureczky Adolf, 
Neman Pál, Molnay János, Plachy János fejenként 26 frt 44 kr kap-
tak, Hrasko Lajos pedig 26 frt 48 kr. 

Ugy tudom, hogy a nemes végrendelkező halála napjától szá-
mítva rendelte az alapítványt kifizetni; mi pedig az alapítványt csak 
junius havában vettük át, s e szerint legalább is 4 havi kamatra, mint 
hátralékban maradot t raJgényt tartunk. 

A bécsi es. k. egyházi főtanács az orsovai lánygyülekezetnek 
1881-től 1883-ig, az aszendorfi alapítvány utáni 100 frtnyi segélyt, 
ú j ra utalványozta. 

A Nagyméltóságú minister űr, a közoktatás állapotáról szóló 8-ik 
jelentését, mely a hitfelekezeti középtanodákat is magában foglalja, meg-
küldeni kegyeskedett. Nem külömben ő Nagyméltósága B. Radvánszky 
egyetem, felügyelő úr kerületi levéltárunk számára leíratni s megkül-
deni kegyeskedett a berlini cs. k. nagykövetség útján a nmélt. vall. 
és közokt. ministeriumhoz érkezett a hallei egyetemnél létező Cassai 
Kubinyi, Temlinféle alapítványi ösztöndíjra vonatkozó okmánynak 
hiteles másolatát. 

A zágrábi evang. egyházat, mely a hithű és buzgó Dianiska 
Endre ottani lelkész által uj, reményteljes életre kél, ugyancsak ő 
Nmltsága az egyetemes felügyelő úr a főt. kerület különös figyelmébe 
és pártfogásába ajánlja. Részemről is kérem, támogassuk telhetőleg 
ezen egyházat, mely arra van hivatva, hogy hitfeleink számára gyül-
pontot képezzen ott, a honnan a protestantismus századokon át ki 
volt tiltva. 

Hasonlóképen főt. Geduly Lajos superintendens úr melegen ajánlja 
kerületünk részvétébea d u n a-s z e r d a h e l y i egyházat, annál inkább, 
mivel a dunáninneni kerület aligha vette valaha igénybe segélyezé-
sünket, s a nevezett egyház elhagyottságában —- magyar a jkú hivei 
szegénysége miatt — templomát máskép kiépíteni nem képes. 

Ö Nagyméltósága br. Radvánszky egyet, felügyelő úr beiktatása 
alkalmával tudvalevőleg 2000 frtot ajándékozott az egyetemnek, oly 
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indítvány nyal, hogy a kerületek igyekezzenek rá birni az egyházakat , 
hogy minden evang. család 2 frtot áldozzon ugyanazon czélra, hogy 
t. i. egy egyetemes tőke képeztessék, melynek kamataihói az egyete-
mes egyház szükségei fedezhetők lennének. 

Méltóztassanak e felett határozni. A nagylelkű adományért pedig 
szeretett egyetemes felügyelőnk ő Nméltóságának mindnyájunk forró 
háláját kerületünk részéről jegyzőkönyvileg is kifejezni. 

Segédlelkészekül felszenteltem: Kemény Ödönt, Koricsánszky 
Gusztávot, Stiegelmár Jánost , Kramár Sámuelt, Korossy Emilt és 
Kovács Dánielt. 

Tanári oklevelet nyer tek : Osztroluczky Gyula, Donner Lajos és 
Gaidács Tál. 

Hitjelölti vizsgát tettek : Kovácsik Gyula, Reil Sigmond, Kvacsala 
Károly mint a külföldi egyetemekre készülők, Langhoffer Károly 
pedig mint az egyetemről visszakerült theologus. 

Bács-szerémi esperesség. 

B) V á l t o z á s o k . Greszler Gyula, szurcsini vándorlelkésznek, 
Frint Lajos, ujpazovai helyettes lelkésznek lettek kinevezve; Taní-
tókká let tek: Kunszt Károly, Feketehegyen; Woda Pál, Pa l ánkán ; 
Lautner Adolf, Szeghegyen; Meszik Endre, Kercsedinben. Mind ké-
pezdevégzett okleveles tanitó. 

Esp. tiszti ügyészszé le t t : Rohonyi Gyula, ügyvéd. 
C) E p i t k e z é s e k, á l d o z a t o k . B e s k a paplakra 180 frt . 

költött s 15 hold földet kapott. B i n g u l a segregatio alkalmával 6 
hold földet kapott a lelkész, 3 holdat a tanitó számára. C s e r ve li-
k á n a befejezett uj toronynál Lölbach Ádám h. ügyelő 400 frtot ado-
mányozott. G l o z s á n b a n Skulecz Katalin összes 610 frtból álló va-
gyonát az egyháznak hagyományozta. Ugyanott az orgona 250 frtnyi 
költséggel javíttatott. K u l p i n b a n a templom m. é. okt. 19-én lett 
beszentelve. P e t r o v á c z 5400 • Ölet kapott temetőhelynek a köz-
legelőből. U j - P a z u a templomát 890 frtnyi költséggel javít tat ja . 
P i v n i c a tót templomát javít tat ja s tornyát rézzel fedeti 6250 frtnyi 
költséggel. S z e g h e g y negyedik iskolai termet emelt 700 frtnyi költ-
séggel. Ö-V e r b á s z o n a templom nov. 2-án beszenteltetett. Az uj 
templom, orgona, harang és toronyóra 24,160 frtba került. Ugyanitt 
Mokry Katalin oltár és szószék számára háromféle terítéket és 68 frtnyi 
szőnyeget s 30 frtos két gyertyatartót vett. Koschin Zsuzsanna szinte 
2 gyer tyatar tó t ; Bruszt Dániel pedig oltárkeresztet ajándékozott 
Mokry Viktor egy csillárra 40 forintot áldozott. U j v i d é k 6306 frt 
13 krnyi templom-alapot mutat ki. Továbbá Újvidék sz. k. város 
pénztárából iskolája nagyobbítására 600 frtot kapott. Ugyancsak a 
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várostól föld helyett évenkint 400 forintnyi átalányt fog húzni, mely 
összeg az egyház által jelenlegi lelkészének ad personam csekély fize-
tése javítására engedtetik át. 

Dj. S e g é l y e z é s e k . A némethoni Gusztáv Adolf egylettől 
Újvidék 435 frt 70 kr., Bingula 87 frt 7 7 krt kapott A vándorlelkész 
felsegélyezésére az egyes egyházak 135 frt 5 krt adakoztak. 

E) I r o d a l o m : Schneeberger Jánostól megje lent : Deutsche 
Satz- und Sprachlehre. Famler Gusztávtól : Erinnerung an die Thurm-
weihe, melyben a cservenkai egyház története is foglaltatik. 

Bánáti esperesség. 
A) M e g h a l t a k : Ambrózi Gyula, antalfalvi lelkész. 
B) V á l t o z á s o k : Lieblingen Krämer tanító helyére ideigle-

nes minőségben Greisinger Sándor lett megválasztva. Predmerszky 
t.-buttyini tanító nyugdíjaztatott. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : Resitza egyházi alapja javára 
150 frtot gyűjtött . Épületeinek javítására 100 frtot fordított. É i e b-
1 i n g 300 frt. T e m e s v á r 200 frt. P a n c s o v a 261 frtot fordítot-
tak egyházi épületeik javítására. P a n c s o v a a templom belső feldíszí-
tésére 247 frt 60 krral részben Huber, Gramberg, Voltmann és Weisz 
ismert buzgó tagok, részben pedig az egyház pénztára j á r u l t . — F r a n t z -
feld 161 frton keresztelő követ vett. 250 frt tal orgonáját, 60 fr t ta l 
paplakát javíttatta. — Tót-Aradácz befejezte a tanítólak építését, mely-
hez a község 800 frt tal járult . 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k : A t. butyini iskola 
Posner Károly úrtól 5 frt értékű Írószert kapott. T. Goldberger Sá-
muel haszonbérlő a t. butyini lelkésznek 2 hold szántóföld haszonél-
vezetét adta. Néhai Osztoics Mária (gr. kel. vallású) asszonyság a 
t.-butyini és kis-semlaki egyházaknak egyenként 200—200 forintot ha-
gyományozott. A sándorfalvi egyház a községtől templom- és paplak-
helyet kapott. A hajdusiczai tót iskolának a község 18 frt értékű is-
kolai könyvet juttatott . Resiczának a cs. kir. szab. osztr. vasúti társa-
ság 2000 forintnyi adósságot engedett el, mi különösen Kopp Emil 
vezérigazgató közbenjárásának köszönhető. 

Barsi esperesség. 
V á l t o z á s o k . Az esperességi tiszti ka rban : Esperesnek Raáb 

Károly körmöczbányai lelkész, — esp. felügyelőnek Bodó Lipót, — 
egyházijegyzőnek Sárkány Dezső szelezsényi leik., —vi lági jegyzőnek 
Kosztolányi Aurél, ügyvéd, — pénztárnoknak Belcsák Károly, állam-
mérnök lettek megválasztva. 

B) L e l k é s z e k k é lettek Léván: Schleifer Ármin; Kormöcz-
bányán: Raab Károly ; T a n í t ó k k á : ifj. Pit tner Pál N.-Szelezsény-
ben, — Hermély Győző Körmöczbányán ; 

3 
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f 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . K ö r m ö c z b á n y a a pap-

és kántoriak javítására 400 frtot fordított; L é v a uj pinczehajlékot 
építtetett s a templom, paplak és iskola ajtait és ablakait festette. 
N e m e s K o s z t o l á n javításokra 5 frt, N.-S z e l e z s é n y ugyanarra 
14 frtot adott ki. 

D) K e g y a d o m á n y ok . Körmöczbánya a várostól ismét 1000 
frtot, Léva 31 frt 50 krt nyert. 

Budapesti esperesség. 

A) M e g h a l t : H a b e r e r n J o n a t l i án egyetemi magántanár 
volt ev. theologia tanára és a bpesti esperesség iskolatanácsának tagja. 

B) V á l t o z á s o k : A m a g y a r-n é m e t egyház közös felügy elő-
jéül Fabiny Teofil helyébe B ü s b a c h P é t e r , iskolai felügyelőjéül 
újból Dr. H u n f a 1 v y P á l , iskolai alíigy élőül V a s s k o E n d r e vá-
lasztattak meg. 

A m a g y a r egyház felügyelőjéül újból S á r k á n y J ó z s e f , 
a n é m e t egyház felügyelőjéül újból br. K o c h m e i s t e r F r i g y e s 
megválasztattak. N é m e t K á r o l y a községi iskolákba járó protes-
táns növendékek vallásoktatójává megerősíttetett, M i k o l i k K á l -
m á n volt budai tanító a m a g y a r - n é m e t egyház II . elemi leány-
osztálya tanításával mint segédtanító bízatott meg. 

A s z l á v e g y h á z felügyelőjéül: Dr. Matuska Péter, iskolai fel-
ügyelőjéül : Tomasek Pál, megválasztattak. 

A b u d a i egyháznál : M ö h r G y u l a segédlelkész tanító he-
lyébe G r e i f e n s t e i n I s t v á n segédlelkészül és tanítóul, M i k o l i k 
K á l m á n tanító helyébe W i c h m a n n E d e választatott 1 próba-
évre tanitóúl. 

f 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . 
A m a g y a r-n é m e t egyház templomát és épületeit kimeszeltette 

2500 frt árán, a Deák Ferencz-tér rendezése által szükségessé vált 
módosítások : a templom és a ház előtti lépcsők lejebbszállítása s uj 
lépcsők, a ház kapu és ta lajának lejebbszállítása és kövezése és a ház 
előtti asfalt árához való járulék körül belől 1000 f r t ; a templom 
fűtésre való berendezése 2000 ír t jába került. 

A s z l á v e g y h á z 200 frt árán iskolai uj padokat csináltatott, 
u. ezen egyház alig hogy a kerepesi útra menő telke előtti já rda 2400 
fr t ra menő költségeit fedezte, újból az Aggteleki és a Luther utczára 
menő telke előtti kövezési munkákért 1925 o. ért. frt kifizetésére tar-
tóztatott le a fővárosi tanács által. Ez ugyan háromévi részlettörlesz-
tést engedett neki, de mind a mellett az egyház ez által nagyon fel van 
akadva s nem győzi már az ily csekély jövedelméhez képest nagymérvű 
költségeket. 

A v á c z i egyházban a papilak és iskola javítása és újí tására 
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300 frt . A r á d i fiók-egyházban a harangláb megújítása s az iskolai 
s tanítói épület kijavítására 100 frt adatott ki. 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . 
A m a g y a r - n é m e t egyház nyugdíjintézeti alapja F a b i n y 

T e o f i l 525 frtos kegyadományával gyarapodott; a s z l á v e g y h á z 
egy templomi harmoniumot vett 200 fr t árán, mely összeg fele része a 
magyar egyház tagjainál Bachat Dániel lelkész által gyűjtött kegy-
adománynyal fedeztetett. A v á c z i egyház a Gusztáv Adolf egylettől 
és a gyámintézetektől nyert 99 frtnyi segélyt. 

E) I r o d a l o m : A m a g y a r - n é m e t egyház elemi iskolái igaz-
gatósága ez évben először adta ki terjedelmes és jól szerkesztett évi 
értesítőjét. 

f Békési esperesség. 

A) H a l á l o z á s . Kemény József makói lelkész f. é. ápr. 10-én 
elhunyt. 

B) V á l t o z á s o k . Orosházán Harsányi Sándor helyébe a tanító-
lelkészi állomásra, volt erdély-hosszufalusi s. lelkész Koesondy József 
választatott. — Káplánokul alkalmazva le t tek: B. Csabán Kramár 
Sámuel; német M. Berényben Stiegelmár J á n o s ; Nagylakon Kovács 
Dániel; Tisza-Földváron MasznyikEndre. — Taní tóknak választattak: 
Paulovics János és Kuliczy Nándor T. Komlóson; Nemecz János tót 
M. Berényben; Szarvason Molnár János ; Gyopárhalmán Figura János ; 
Nyéken Krsn j ak Mihály. 

r 
C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : Alberti tanítói lakát 150 ft. 

költséggel javí t ta t ta ; téglakészletét templom-építésre 50 ezerrel sza-
porította; adakozásokból azon czélra 50 ft. gyűjtött , Ambrózfalva 
paplakát ujonan zsindelyeztette 525 ft. 68 kr. költséggel. Apatelek 
takarékmagtára 12 köbölre növekedett. Arad adósságát 300 ftig tör-
lesztette; az egyház épülete 251 ft. 92 kr. költséggel javí t tatot t ; Arad 
városa pénztárából nyerendő évi 200 ft. segélyről biztosíttatott. Bán-
falva régibb tartozásait teljesen törlesztette: az esp. főgymnasiumnál 
317 ft. 9 krt, a helyi gyámpénztárnál 100 ft. Bánhegyes egy idegen 
nő hagyományakép 300 ft. vett be, s ezzel a deficit kellemetlenségétől 
menekült. M. Berény tót, uj kettős iskolát kezdett a m. évben építeni 
s azt ez idén be is végezte. M. Berény német, orgonáját 1200 ft. költ-
séggel újíttatta, 3 változattal bővítette s a játszóasztalt alkalmasban 
elhelyezte; a kamuti kerti hivek iskola-épületüket 578 ft. 82 kr. kia-
dással magasabbra emelték és cseréppel fedették. B. Csaba kétkerekű 
szárazmalmát lebontván, a telket átengedte a városnak cserébe azon 
telek- és épületért, melyben algymnasiuma van elhelyezve; központi 
tót iskoláját ideiglenesen átváltoztatta 4-ik magyar elemi iskolává s az 
igy felfüggesztett tót iskolabeli gyermekek szétosztattak a szomszéd 
iskolákba; a tabáni iskola ujonan épül ; a szőlőkben díszlő templomba 
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12 változatú uj orgona készül. T. Földvár bérházát újí totta; 2000 ft. 
költséggel orgonát csináltat. Gyoma templomát kívül belül javít tat ta; 
Eiler Mihályné és Lehoczky Gáspárné az oltárt és szószéket uj terí-
tőkkel és a gyertyatar tókat virág-ékítmény nyel, 30 ft. értékben, díszí-
tették fel; az egyh. földekre vezető hid 350 ft. költséggel újíttatott. 
T. Komlóson az egyház tényleg átvette a községtől a felső népiskolát 
az ott működött tanítóval együtt, — melynek fentartásához a község 
évi 1000 ft. segély fizetésére magát kötelezte; u j harangra egyesek 
adakozásából begyült 72 ft. 95 kr., egyh. szükségletekre pedig lako-
dalmi gyűj tésekből 93 ft. 79 kr Orosháza, az óhajtott békét s rendet 
visszanyervén, ennek látha 'ó eredménye, hogy két paplakát kivül belül 
tetemes költséggel újíttatta. Pitvaros iskola-épületét 500 ft. költséggel 
ujonan fedette; adakozásokból 37 7 ft. 60 k i t gyűjtött. Szarvas szá-
razmalmait lebontván, azok helyén u j iskolát állított, 1—Bőszt, vegyes 
nemű tankötelesek számára s hozzá mint u j — a 14-ik — tanítói állo-
máshoz hiványt alapított. Szeged egyh. épületei az árvíz következtében 
romba dőltek; a megmaradt hivek egyh. adó fizetésére alig képesek, 
lévén kiki magával s övéivel elfoglalva. Szentes egyházi épületeit 
800 ft. költséggel javí t tat ta; iskolája tanszereit térképek beszerzé-
sével szaporította; az 1873-ban templom-építésre aláirt 4233 ft. 
tevő ajánlatok 6% kamattal együtt 3000 ftig lefizettettek, a többi biz-
tosíttatott kötvényekkel F . Varsánd a s. tanító fizetéséhez 80 ftal 
járult , az iskola falazatát s fedélzetét tetemes költséggel javíttatta. 
H. M. Vásárhelyen az egyház leányai az oltárra egy 116 ft. ér-
tékű ezüst feszületet te t tek; a lelkész fizetése 122 ft. 60 krral 
felemeltetett. 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k : Albertiben és Ambróz-
falván a papok és tanítók használatára 10—10 katastr . hold földterü-
letet méretett ki a m. kir. kincstár mérsékelt megvételi áron. Ugyanez 
történt Pitvaroson is, bár még eddig nem teljes mérvben. Bánhegyes 
zsellér hivei számára nevezett kincstár 90 félholdas házhelyet méretett 
ki, ezekből kettő az építendő 2-ik iskola telkéül engedtetett át kedvez-
ményi áron. Aradon Kneftél Károly egyháztag 6 fali gyertyatartót , 
Eckstein G-yörgy pedig énekes könyvek elhelyezésére szekrényt aján-
dékoztak, mind templomi használatra. Ngos Osztroluczky Géza 
esp. felügyelő ur beigtatása alkalmával az esper. özvegy-árva-inté-
zetnek 500, s a szarvasi főgymnas. tanári nyugdij-alapra szintén 
500 ftot adományozott. Ez utóbbi alap, tavaly keletkezvén, 774 ft. 
tőkét mutathat fel. A lelkész-tanit. özvegy-árva-pénztárba Orosháza 
részéről időközi jövedelem czimén 1550 ft. folyt be. 

Nógrádi esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Sebők Márton lelkész Turicskán, Svehla Pál 
lelkész s érdemült alesperes Dobrocson, Kitka János lelkész Legénden, 
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Némethy Kálmán egy házfelügyelő Balassa-Gyarmaton, Launer Márton 
csesztvei, Gyura Sámuel zsihlavai, Szomor János hágyoni tanítók. 

B) V á l t o z á s o k : Bansell Kálmán lelkész helyébe Maskován 
Solcz András esperességi segédlelkész, Turicskán Banczik Samu zó-
lyomi segédlelkész. Dobrocson, Hollesch Dániel losojiczilelkész lettek 
lelkészekké ; esperességi segédlelkésznek Lans t jak Lajos legéndi ad-
ministrator választatott meg, a legéndi egyház gondozása ideiglenesen 
Fa rkas Géza bodonyi lelkészre bízatván. F e l ü g y e l ő v é le t t : a 
működésében akadályozott Kossuth Lajos mellé Sámsonházán Plachy 
Gyula. T a n í t ó k k á l e t t e k : Budalehotán Czirbesz János, Szé-
csényben Markovics Gusztáv, Csesztvén Boszák István, Szúpatakon 
Plachy Pál . Béren segédtanítónak Labátli Lajos választatott meg; 
Agárdon Schiff Zsigmond működött segédtanítói minőségben. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . G u t a a paplakot kényel-
messé alakította át, cserép-zsindelylyel Prónay Péter helyi felügyelő 
já ru l t ; hozzá járúl tak ezen felül: Br. Prónay Dezső 1000 db. téglával, 
Vrbovszky János 5 frt, Sztehel Dániel 5 frt, Bartos Pál 2 kilo rozszsal. 
Az épület 1150 frtba kerül t ; javítás történt az iskola körül is. C s e h-
b r e z o uj paplakot épített 1362 forintnyi költséggel. A szükséges 
ablak-üveg Bolváry Gellért kir. tábl. biró ur ajándéka. N a g y f a l u 
iskolája javítására 300 frtot fordított. G e r g e l y f a l v a iskolakertjét 
és udvará t ,—P o l t á r a paplak kertjét keríttette be. T o so nc za harang-
lábat emeltetett. A g á r d o n a tanítólak melletti mészárszék leronta-
tott s az igy bővült udvar bekeríttetett s kapuval elláttatott. S á m s o n -
h á z á n a papi s tanítói beltelek kőfallal vétetett körül, két kályha 
épült. K i s - T e r e n y é n Hunyadi Dániel és neje Repeczky Constantia 
egy 60 frtba került házioltárt emeltek a terennei hivek s a s.-tarjáni 
lelkész számára. A s a l g ó t a r j á n i templom építésére adakoz tak : 
Körmöczi egyház 21 frt 60 ki\, Beszterczebánya 5 frt, Gyiirky Ábra-
hám főispán 100 frt, Matuska Jozefin 5 frt, s.-tarjáni község 50 fr t , 
Nagylaki egyház 22 frt, breznóbányai egjdiáz 20 frt, s.-tarjáni taka-
rékpénztár 35 frt 87 kr., tiszóczi egyház 13 frt 20 kr. , dobsinai egyh. 
10 frt, Gömöry Sándor felügyelő gyűjtése 33 frt 29 kr., Tuczentháler 
Gyula 40 frt. Jávor Gyula 16 frt, Kovács József 19 frt, Weiszenba-
cher András budai lakos 100 frt, a selmeczi gyrnn. if júság 14 uj tes-
tamentomot és 2 bibliát adományozott. L u c z i n n a k Weiszenbacher 
János felügyelő az iskolára 40 frt, az egyház adó törlesztésére 10 frt, 
4 hordó meszet, a tanterembe uj vaskályhát ajándékozott. S z i r á k o n 
a Róth Johanna alapítványból szegény isk. gyermekek számára ka-
lapok és kendők vétettek 15 frt, könyvek 10 frt erejéig. Gr. Degen-
feld Lajos és neje Dessewffy Ilona úrhölgy 2 bibliát, 4 ezüst forintot, 
10 ezüst húszast osztattak ki szorgalmas tanulóknak. V a n y a r c z o n 
Veres Pál esperességi felügyelő ez évben is a tanítókat l - l arany ösz-
töndíjjal jutalmazta ; leánya Rudnay Szilárd urnő 3 frt, Dessewffy Otto 
2 frt, 2 magyar énekes könyvet, leánya gr. Degenfeld Lajosné asszony 
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4 frt adományoztak szorgalmi díjúi a tanulók számára. B o k r o n a 
földbirtokosság 6 hold szántóföldet hasíttatott ki a béri lelkész javára. 
A g á r d o n Illés Ödön felügyelő Schiff Zsigmond tanítót 20 forinttal 
jutalmazta a magyar nyelv tanításáért. S z ü g y b e n Pjat r ik János 
patvarczi buzgó földmives az egyháznak 500 irtot hagyományozott, 
néhai Lichner Józsefné pedig 20 forintot. Önkénytes adakozásokból 
befolyt az egyházjavára 78 frt, Holényi Ferencz r. kath. és Fay Albert 
helv. hitv. urak az iskolának 18 darab magyar énekes könyvet adomá-
nyoztak ; Kuczelnik Vilma tanító kisasszony pedig a legjobb éneklő 
tanoncznak 4 ezüst forintost. G u t á n Frenyo Nándor, Maróthy Emil 
és Zbell Lajos osztottak a tanulók között adományokat L a p u j t ó n 
Turcsányi Gusztáv saját készítményü számoló géppel ajándékozta meg 
az iskolát. F e l ső-P e t én y b e n Szandtner Gyula 3 frt. Bodonyban 
Laszkáry Gyula és Komáromi Boldizsár ezüst forintosokat osztottak 
a tanulók között. B . - G y a r m a t o n Sztebel János földész 100 frt, 
Turcsán Pál 10 frtot hagyományoztak az egyháznak. Sz . -P é t e r e n a 
a torony újra fedetett s befestetett, a templom uj kerítéssel vétetett 
körül, a paplakon szintén jávítások történtek, mind ez az egyháznak 
752 frt 34 kr. költségével. Z s i l i l a v á n az iskolai tanterem s tanítói 
lak 192 frt költséggel javíttatott . N . - S z t r a c z i n b a n az iskola 
udvara 8 frt költséggel kapuval láttatott el. K . - Z e l l ő n Sárkány 
Emil 3 könyvet, Ivánka György 3 húszast osztottak a tanulók között. 
Z o b o r falu birája Iván János buzgósága folytán az iskola természet-
rajzi eszközökkel láttatott el. N . - K ü r t ö s ö n az iskola gazdasági 
épületei újra fedettek. Csemiczky Károly a legszorgalmasabb 5 tanulót 
l - l fr t tal jutalmazta a vizsga alkalmával, Sebasteani Adolf magyar 
könyvek beszerzésére 5 frt adott. N a g y - L a m iskoláját folyosóval 
látta el. Leégett iskolai épülete újból cseréppel befödetett. A munka 
a legkeményebb hidegekben folyt és eddig 262 frt 63 kr. kiadást oko-
zott. Az első magyar általános biztosító társaságtól az egyház 118 frtot 
vett fel. Kegy adomány kép Goldperger József felügyelő 5 frt, a szent 
péteri egyház 1 frt és 31 szalmazsuppot, a szennai egyház 2 frt, Bar-
tholomaeides Gyula esperességi gyámintézetielnök 8 frt 30 kr., Gömöry 
János uradalma 2 szál gerendafát, Kiszely János uradalma 10 darab 
szarufát, Röbbelen Károly és Henrik urak 35 frt 85 kr., egyes buzgó 
hivek 40 frtot áldoztak. Hivei a faanyagot és kézimunkát szolgáltatták. 
A selmeczi tanuló if júság „bibliai egylet"-étől egy diszkötésü oltári, 
egy közönséges biblia, valamint 12 darab ujtestamentom jött iskolás gyer-
mekek részére. Valent János gondnok és Frecska János egyházfi 
kezdeményezésére több buzgó egyháztag a böjti időhöz az oltárt és 
szószéket finom fekete posztóval vonatta be. Vizsga alkalmával 3 sze-
gény jómagaviseletü gyermek l - l ujtestamentomot kapott. Az egyház 
a kegy adományokból ezenkívül egy keresztelő medenczét szerzett 20 
forinton s a paplak mellett vizzuhatagok ellen erős kőpartot emelvén 
ez által a tönkre ment kert újból alakíttatott. L e s t papi és tanítói 
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mellék épületeit újból fedette. T u r o p o l y á n Mesclia András fel-
ügyelő 2 iskolás gyermeknek l - l bibliát ajándékozott . F . - T i s z o v -
n i k az iskolán ablakokat a paplakon folyosót csináltatott. S z e n n á n 
a paplak cseréppel fedetett. F . - S z t r e g o v á n Duros Márton egyházfi 
keresztelő követ, Szontágh Sámuel lelkész 2 darab húszast és 10 drb 
könyvet ajándékozott. A1 s ó-S z t r e g o v á n Bory Sándor körjegyző 
községi büntetés pénzből 14 drb magyar tankönyvet vett. A b e l o v a 
12 forinton irattárt készíttetett. B u d a l e h o t á n a mult nyáron lel-
kész számára kihasított 29 hold legelő, tanító számára 8 hold haszná-
latba vétetett ; a lelkész közel 200 frtot fektetett az irtási munkába a 
magáéból. P o l i c h n o ujonan épített iskolatermét 120 frt költ-
séggel cseréppel befedette. M a s k o v á n Bogdánné asszony oltári 
szőnyeget ajándékozott. N.-L i b é r c s e n a paplak és iskolai udvarok 
kapukkal lát tat tak el s a lelkész paj tá ja 116 frton megujíttatott. 
L ó n y a b á n y á m Geduly Elek a tanulóknak 6 húszast a tanítónak 
3 frt, Vitális József jegyző a tanulóknak 3 forintot ajándékozott . T u -
r i c s k á n a torony zsindelylyel befedetett. Ml á g y o n az iskolában 
uj padok állíttattak. S z i n ó b á n y á n lelkészlak javíttatott s a lelkész 
számára 250 frton új magtár építtetett. A p á t f a l v a iskola és tanító-
laknak alkalmas házat vett 540 forinton 

Nagyhonti esperesség. 

A) H a l á l o z á s . Cserny Tamás, bélabányai felügyelő'. 
B) V á l t o z á s o k . Az esperességi tiszti kar a megejtett tisztuji-

tásnál ú j ra megválasztatott. Kolbenhayer Sámuel kisesalomjai lelkész 
egyháza beleegyezésével esp. ellenőrzés mellett Seffarovszky János 
rákos-palotai lelkészszel állomást cserélt. Dedinszky János darazsi lk., 
üdült baja, Vengericzky András udvarnoki leik. aggkora miatt segédre 
szorultak, előbbi Koricsánszky Gusztávot, utóbbi Krupecz Istvánt 
híván meg segédül. F e l ü g y e l ő i hivatalról lemondtak: Bernhard 
Adolf báthi, Holuby Vilmos bagyani, Murányi György ipoly-veczei és 
Laczo János bagonyai felügyelők. F e l ü g y e l ő k ti 1 választattak : 
Báró Nyáry Béla Bagonyán, Borbély Pál Ipoly-Veczén és Záhn Ágost 
Bélabányán. A t a n í t ó k k ö r é b ő l : Kolbenhayer Mihály kis-csa-
lomjai tanító majdnem félszázadra terjedő liivataloskodása után nyu-
galomba lépett. T a n í t ó k k á lettek : Koricsánszky Imre Kis-Csalom-
ján, Szekan Sámuel Hodrusbányán. 

C) É p í t k e z é s e k : B a k a b á n y á n a paplak kőfallal vétetett 
körül. B ö r z s ö n y 1650 forintnyi költséggel tantermet építtetett s 
azt fel is szerelte. K i s - C s a l o m j a iskolát épít C s a n k a templom 
szentélyét helyre hozta. C s a l i a papi pajtát fedette D e r z s e n y e 
templomjavításra 800 forintot fordított. H o d r u s b á n y a úgy a pap-
lak, mint az iskola körül jele?itékeny javításokat tett. L e d é n y a 
tanítói lak gazdasági épületeit helyre hozta. P a l o j t a a paplakot 
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belül kicsinosíttatta s a paplak folyosóját javíttatta. S e l m e c z b á n y a 
közel 2000 forintot fordított építkezésre, melyből magára a lyceumra 
1400 forint jutott. S z á z d a paplak udvarán kutat ásatott. T e s z é r 
a papi földeket kőfallal vette körül. U d v a m o k a villám által súj-
tott s leégett toronytetőt bádoggal fedette. 

D) K e g y a d o m á n y o k . A b a k a b á n y a i egyháznak özvegy 
Babjákné szül. Czibulka Judi t 40 forintot hagyományozott. C s a l i -
k o n özv. Pl jesovszky Pálné szül. Szaszky Mária 102 frt költséggel 
a megrepedt harangot átöntette. C s a l i o n Gyelog Pál az egyháznak 
5 forintot adott. H o d r u s b á n y á n a selmeczi takarékpénztár oskolai 
célokra újólag 13 forintot áldozott. P r i b e l y e n Laszkáry Miklós 
felügyelő tanszerekre 20 forinttal járult . P a l o j t á n Bende Miklós 
földbirtokos az egyháznak 10 forintot adott. S e l m e c z b á n y á n a 
kegyadományok meghaladták a 340 forintot. Özv. Szilniczky Erzsé-
bet asszony pedig 150 forinton egy művészi kivitelű feszülettel aján-
dékozta meg az egyházat. S z a k á l o s o n a magas Cultusministerium 
Plachy Bertalan tanfelügyelő közbenjárására tanszerekkel látta el az 
i skolá t ; maga a tanfelügyelő egy nagy földgömböt és méter mértéket 
adott az iskolának; ugyanott Bossányi Rezső lontói földbirtokos két 
szorgalmas tanuló között ismételten 10 forintot osztatott. S z á z d o n 
Zmeskall István felügyelő egy két ajtóra nyiló könyvszekrényt jut ta-
tott az iskolának. 

Pestmegyei esperesség. 

A) M e g h a l t : Szinovicz Lajos kecskeméti felügyelő. 
B) V á l t o z á s o k : a) felügyelői karban, K i s - H a r t á n Szalay 

La jos választatott meg; b) Tanítói karban K i s - K ö r ö s ö n Ugrik 
Kálmán, Z s i d ó n Micsinay György, U j f a l u b a n Szuchovszky Béla, 
M o g y o r ó d o n Boross Mátyás lettek megválasztva. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : F ó t h o n , Somogyi Károly 
úr egy oltár elé való szép szőnyeget s a lelkészi fizetés emelését czélzó 
tőke alapjához 10 fr tot ; Kund Pál Lajos felügyelő ur a volt imaház 
átalakítására 5 frtot s az egyház pénztárának biztos elhelyezésére egy 
vasládát; néhai Iby Rudolfné végrendeletileg 20 frtot ajándékoztak ; 
az egyház maga, régi imahézát lakliázzá és magtárrá alakította át 
150 frt költséggel s a paplaknál 100 frt értékű gazdasági épületeket 
emelt; J ankó Károly lelkész vallásos könyvecskéket osztott szét az 
iskolai növendékek közt. C s o r n á d orgona alapját adakozás utján 
187 frt 45 kr ra szaporította, olajnyomatu oltárképet vett 60 frton, 
melyhez Gosztonyi Polexin 10, Csekovszki Pálné 1 frt, Ganyicz Pálné 
50 krral j á ru l t ak ; Gosztonyi János felügyelő 12 frtot osztott ki a ma-
gyar nyelvet szorgalmasan tanuló iskolások között. R á k o s - P a l o t a 
lelkészlakát s iskoláját jav í tá ; tanítói állomását Önállósítá s az iskolai 
takarékpénztár intézményét lépteté életbe. C z i n k o t á n a templom 
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karzatja, padjai, ajtói, oltársorompója csinos Ízléssel befestettek, a 
község elöljárósága 21 darab Haan-féle magyar énekes könyvet aján-
dékozott az egyháznak; az iskola és tanítói lak 109 frt költséggel ja-
víttatott. C s i k - T a r c s a egy uj harangot szerzett, a régit tneg újra 
öntette 457 frt költséggel, melyhez Huszka Gyuláné Szalay Emma 
asszony 20 frankkal , Sipiczki Pá l 5, Sipiczki János 5 frtal járultak. A 
Huszka-család ezenkívül egy új harangot ajándékozott. Ugyanitt a 
szószék átalakíttatott s az oltár rácsozattal együtt befestetett. C s ö -
m ö r egyházi épületeit tatarozta, Edner János róm. kath. hitv. községi 
biró egy fali térképet ajándékozott az iskolának. R á k o s-K e r e s z -
t ú r a paplak kertjét 164 frt 36 kr. költséggel keríteté, Kovácsi 
Gyula h. szolgabíró 2 frtot adott a jobb tanulóknak. P é t e r i n Koos 
Emil felügyelő egyházi czélokra 5 frtot adományozott. M e n d e 
temploma belsejét diszítteté, iskolájába fali olvasó táblákat és térké-
peket szerzett, Wiener Kálmán biliéi birtokos iskolai egyéb szük-
ségletekre 33 frt 33 krt adott. P i l i s e n a templom 390 frtnyi költ-
séggel tataroztatott. Dr. Bolius Rezső iskolai ösztöndíjra 100 frtnyi ala-
pítványt tett s az elöljáróság 5 frtot osztott szét a vizsgán. M a g l ó -
d o n az iskola javíttatott s a község 33 darab Haan-féle magyar éne-
kes könyvet adott iskolai és templomi használatra. G y ó n ó n a Bar-
tholomaeidesz-féle óra-alapítvány 646 fr t ra növekedett. T á p i ó - S z e -
l é n templom és paplak javítása, torony bádogozása 1147 frtbakerii l t , 
melyhez Gombos Pál Czeglédről 50 frtot, Szodoray Elekné 10, Táfler 
Adolf izraelita birtokos 50, Benedikty Gyula felügyelő 50, Veres 
Ágoston 29, Rákóczy Aladár 30, Teszáry László 25, Dubraviczky 
László 20, Teszáry János 12, Mitisz István, Bohunka János, Szánta 
Mihály, Véghy András 10—10 írttal járul tak. A tanítói laknál gazda-
sági mellék-épületek emeltettek. K e c s k e m é t e n templom és pap-
laktető j av í t á sá ra500f r t k ö l t e t e t t . P e u c z e n Kozáky Dániel kath. bir-
tokos 100 db irkát, palavesszőt, irónt, aczéltollat és 50 krt ajándékozott 
anövendékeknek.T á p i ó-Sz-M á r t o l i b á n az iskolatető 252 frton zsin-
delyeztetett. B é n y é n a község 11 frt 20 krt adott tanszerekre. A1 b e r-
t i n Dubraviczky Elek szolgabíró 5 frtot, Rakovszky István iskola-lá-
togató 4 ezüst húszast adott jutalmazásra. I r s á n a téli vizsgán Irsay 
József iskolaszéki elnök 4 frtot, Rakovszky István 4 régi húszast ; a 
nyári vizsgán Tassy Kálmán birtokos 6 frtot Simon Lajos községi 
biró 8 darab ezüst pénzt osztottak szét a tanulók közt. Ezenfelül a Si-
mon Lajosféle 100 frtos alapítvány kamatain vallásos tartalmú konyv-
vecskék vétettek s osztattak szét az iskolai növendékek között. K i s-
H a r t á n Szalay La jos felügyelő 5 forintot a magyar nyelvben leg-
jár tasabb tanulónak ösztöndíjul. 

Zólyomi esperesség. 
A) H a l á l o z á s : O r f a n i d e s z L a j o s nagy-réti, M a z u r a 

J á n o s szitna-lehotkai, L i f f a K á r o l y motyovai tanítók. 
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B) V á l t o z á s o k : Főesperessé lett a körmöczi egyházba meg-
hívott s távozott Raab Károly helyébe Moezkovcsák János beszterce-
bányai lelkész, a lemondott esperességi felügyelő id. Plat thy György 
helyébe Huszágh Dániel. Beszterczebányán tiszteletbeli felügyelőnek 
maradt br. Radvánszky Antal ; felügyelővé lett ugyanott Dr. D i l l n -
b e r g e r E m i l . Bancík Sam. és Dobruckv János segédlelkészek eltá-
voztak az esperességből. A betegen fekvő Rosenauer Károly igazgató-
tanár helyébe Beszterczebányán tanár-helyettesnek alkalmaztatott 
Mihalcz Ödön. Polefkovics János tanár, kinek 50 éves tanári jubileu-
mát a beszterczebányai egyház megünnepelte, nyugdíjaztatott egész 
fizetéssel. Taní tókká let tek: Breznobányán S a s k ó G y u l a , Dlhányi 
Gyula helyébe; Dobronán P e p i c h V i l m o s a Nagy-Rétre átment 
P a u l i n y i J á n o s helyébe; Öcsován ideiglenesen H o l i k G y ö r g y , 
Radvánban S t e i n h i i b l J á n o s , Kalinkán id. Hecser János. t 1 

C) É p í t k e z é s e k , a d ó s s á g t ö r l e s z t é s e k : B á b a s z é k 
a templomtorony és paplak tatarozására 72 frtot fordított, adósságából 
140 frtot törlesztett; B r e z n ó b á n y a különféle javításokra 191 frtot 
adott k i ; B e s z t e r c z e b á n y a ugyanarra 166 f r to t ; D o b r o n a 
iskolájára 66 frtot adott ki; B r e z i n y 52 frtot; G a r a m s z e g a 
paplak udvarát bekeríttette 12 frtnyi költséggel; L i b e t b á n y a 
adósságából 100 frtot törlesztett; F . - M i c s i n y e a paplak udvarán 
új istállót épített 300 frtnyi kiadással; O c s o v a javításokra 80 frtot 
adott k i ; R a d v a n szinte 130 f r to t ; N.-S z a 1 a t n a adósságából 
312 frtot törlesztett; B u c s a szinte 100 f r to t ; Z . - L i p c s e gazdasági 
épületeket állít 800 frtnyi költségirányzattal : Z s i b r i t ó csűrt épí-
tett 100 frtnyi költséggel. — Összeg 2631 frt. 

D) A d o m á n y o k : B e s z t e r c z e b á n y a többektől adomá-
nyokban és hagyományokban (özv. Huszágh Dánielné 50 frtot, Debnár 
20 frtot) 224 frtot kapott; D o b r o n á n az önkénytes adományok 
228 frtot tet tek; A j a k a b f a l v i fiók-egyháznak Wagner Károly 
és Gaszmann Anna ujházasok Beszterczebányáról egy harangot aján-
dékoztak. K o r p o n á n a k Lendvay János 120, Brlázs Katalin 
80 frtot hagyományoztak; M i c s i n y é n e k a felügyelő Halassy 
Gyula készpénzben és fában 30 frtot, Dubravica, Cserény és Csacsin 
községek fában 32 frtot, Benicky-féle uradalom (rk.) már kifejtett s 
elkészített építő kőben 60 frtot adományoztak; O c s ó v a önkénytes 
adományokból 120 frtot kapot t ; N.-S z a l a t n á n a k Hronec Zsuzs. 
12 ftot hagyományozott; Z ó l y o m a szent edényekre ismét 158 frtot 
(a tavalyi összeggel együtt 479 frtot) gyűjtött . — Összeg 964 frt. 

A pap tanár gyámoldai tőke 1879—80-ig jun. 30-án = 4813 frt 
46 kr. 

Mokossini Mihály-féle tőke 1879—80-ig jun. 30-án = 13653 frt. » 
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Az esp. özv.-árvaintézetek állapotának kimutatása: 

E s p e r e s s é g Tőke 1879/80 
szaporodás 

Nyugdí ja-
zot tak 
száina 

Nyugdíj | 
összeg 

Bács-szerémi lelkészi 9976 416 15 874 
„ tanítói . 5594 187 10 511 

Bánát 10805 611 10 720 
Bars  1060 — 2 60 
Békés 35238 3043 19 2246 
Budapesti 43805 2430 6 1112 
Hon ti 8228 200 10 540 
Nógrádi lelkészi . . . . 21946 1341 36 1085 

„ Bánóczy . . . . 13114 — — 944 
„ tanítói . . . . 5383 568 — — 

Pestmegyei . t . 26212 2001 17 1038 
Zólyomi közös . . . . 11912* 661 7 539 
Grenczner-féle . . . . 2983 100 5 145 

Összesen 196256 11558 137 9814 

*) A tavali jegyzőkönyvben hibásan állott 11 250 frt helyett 10.250 frt. 

Népmozgalom 1879-ik év: 

E s p e r e s s é g Kereszt. Temett . Eskett. 
pár Lélekszám 

Bács 3679 2246 861 64216 
Bánát 1577 1315 453 28132 
Bars  104 109 33 2615 
Békés . 5827 3994 1211 98761 
Budapest 783 658 207 13785 
H o n t 749 606 225 23268 
Nógrád . 1892 1321 514 43846 
Pestmegye . . . . . . 2606 2155 594 40845 
Zólyom 1580 1214 343 38366 

Összesen 18797 13618 4441 353834 

A Glosius-Artner Karolina-féle alapítványból é lveztek: Turcsá-
nyi Adolf, Fürész Ferencz és Tamaskó István János 100 f r t ; Ker-
nueli Dániel, Gretzmacher János és Scher er Konrád 80 f r t ; Ritter 
Mária, Klementisz Cecilia, Molitorisz Ernesztina, Okrutzky Emilia, 
Szalay Katalin, Krausz Teréz, Lippai Erzsébet és Mocskonyi Jozefa 
60 f r t ; összesen 1020 frt. 

A Glosins Sámuel- és Dániel-féle alapítványból élveztek 105 fr t 
= 210 márká t : Horváth János, Takács Gyula, Dax György, Ková-
csik Gyula, Her ing Lajos és Horváth József, 630 frt = 1260 márka. 
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Greisiger Dávid, lieblingi 50 éves tanító Ő es. és apóst, királyi 
Felségétől érdemkeresztet kapót. 

Az á l l a m s e g é l y időközi kamataiból kivételesen juttattatott 
az apatelki lelkésznek 100 írt, a nagy-sz.-miklósi lelkésznek 50 frt. 

Az esperességekben történt változásokat illetőleg, pótlólag van 
szerencsém jelenteni, liogy a b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b e n, espe-
ressé újra Nt. Bacliát Dánie l ; esperességi Felügyelővé Méltóságos 
Sárkány József és a helyi szláv egyház Felügyelőjévé: Dr. Matuska 
Péter lett megválasztva. — A zólyomi esperességben, Felügyelővé 
Nagyságos Huszágli Dániel; főesperessé Nagy tisztelendő Moczkovcsák 
J á n o s ; a barsi esperességben Nagytisztelendő Raab Károly — válasz-
tatott. — Legyenek szivesen üdvözölve mindnyájan ezen új tisz-
tükben. 

Mind ezek jelentése után a méltóságos és főtisztelendő kerületi 
gyűlés türelmeért mély hálámat kifejezvén, magamat további kedvezé-
seikbe ajánlom. 

A kerületi közgyűlés köszönetet szavaz a superinten-
dens urnák kimerítő jelentéseért és az egyházak látogatása 
körüli fáradozásáért és a jelentést egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vezettetni határozza. 

3. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó lévén, 
a szavazatok a kerületi törvényszék tagjaira a gyűlés 

2-ik napján oktober 11-én határoztattak beadatni. — A sza-
vazatok átvételére Bodó Lipőt úr elnöklete alatt Sárkány 
József és Thébusz János urakból álló bizottság küldetett ki 
azzal, hogy a szavazás eredményét a közgyűlésnek ugyan-
csak oktober 11-én jelentse be. 

4. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
Osztroluczky Géza úr elnöklete alatt Szeberényi Andor, 

Kramár Béla, Moravcsik Mihály és Wladár Viktor urakból 
álló bizottság küldetett ki és e végből a számadások és sza-
madási okmányok a bizottsági elnök úrnak az ülés szine 
előtt nyomban átadattak. 

5 A tanügyi bizottság újból megválasztandó levén, — 
ezen bizottság tagja ivá: Veres Pál úr elnöklete alatt 

Földváry Mihály, Doleschall Sándor, Raab Károly, Händel 
Vilmos és Bartholomaeides Gyula, előadójául Batizfalvy 
István úr választattak meg. 
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6. Felolvastatván egyetemes felügyelő úrnak aSuperintendens úr-
hoz intézett átirata, mely szerint az egyetemes közgyűlést oktober hó 
14-re és következő napjaira kitűzte, 

az egyetemes közgyűlésre a kerületi esperességi elnö-
kökön és főiskolai igazgatókon kivül báró F'odmaniczky Le-
vente, Gosztonyi János, Büsbach Péter, Szedenics János, 
Hunfalyy Pál , Hunfalvy János, Moravcsik Mihály, Matuska 
Péter, Zsigmondy Pál, Fabiny Gyula, Dr. Szelényi Károly, 
Schranz János, Doleschall Sándor, Győry Vilmos, Szebe-
rényi Andor, Händel Vilmos, Szeberényi István, Bierbrun-
ner Gusztáv, Scliolez Gusztáv, Kemény Mihály, Tavaszi 
János, Halasy Gyula, Thébusz János, Lauko Károly, Kosz-
tolányi Aurél, Jeszenszky Danó és Wladár Viktor urak kül-
detnek ki. 

r 
7. A maskovai ügy megvizsgálására 

kerületi felügyelő elnöklete alatt Huszágh Dániel, Dole 
schall Sándor, Moczkovcsák János és Thébusz János urak-
ból álló bizottság küldetett ki, azzal, hogy jelentését a köz-
gyűlés folyama alatt nyúj tsa be. 

8 A holdmezővásárhelyi ügy megvizsgálására 
Földváry Mihály elnöklete alatt Melczer Gyula, Achim 

Ádám és Harsányi Sándor urak küldettek ki, jelentésük a 
közgyűlés folyama alatt el váratván. 

9. Az antalfalvi lelkészválasztás és a pancsovai temető-ügy meg-
vizsgálására 

Veres Pál úr elnöklete alatt Belohorszky Gábor, Mar-
gócsy József, Händel Vilmos, Scultéty Ede, Moravcsik Mi-
hály, előadóul Kramár Béla főesperes küldetnek ki. 

10. A szegedi egyház érdekében szükséges teendőkkel 
a kerületi elnökségen kivül Osztroluczky Géza, Achim 

Ádám, Zsigmondy Vilmos és Szeberényi Andor urak bizat-
tak meg. 

A gyűlés 2-dik napja, oktober 11-én. 

11. Az oktober 9-én tartott gyűlés jegyzőkönyve 
hitelesíttetik. 

12. Felolvastatik az oktober 9-ki ülésből az 1879/80 évi egyház-
kerületi számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság következő 
jelenlése: 
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F ő t i s z t e l e n d ő M é l t ó s á g o s k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s ! 

Alólirottak az egyházkerületi számadások felülvizsgálására lévén 
kiküldve, van szerencsénk következőket jelenteni: 

1-ször. Olvastatván a kerület állandó pénzügyi bizottmányának 
Budapesten 1880. márczius 30-án tartott ülésében felvett s •]. alatt ide 
csatolt jegyzőkönyvvé, melynek 1, 2, 3. pontjaiban felvett javasla-
tait s jelentéseit, nevezetesen, hogy az érték-papirosok őrzéséül a 
vaspénztár 400 frton megvétetett — hogy az 1880. julius 1-től 1881. 
julius l - ig előirányzott költségvetés helyeseltetett, a váczi siketnémák 
vallás-tanítója részére 50 frt állapíttatott meg, a papi özvegyek segélye-
zésére 600 frt előirányoztatott, végre hogy Kovács Béla urnák, mint 
Somogyi Kovács Anna engedményesének a Scopián Sándor elleni 
perköltség fejében kért 62 frt 40 krnyi összeg, mint méltányos és jogos 
követelés kifizettetni véleményeztetett, — alólirott bizottság határozat 
erejére emelni javasolja. 

2-szor. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottmány 1880. sept. 
15-én és sept. 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve |. annak 5-ik 
pontja ellenében, melyben Sámsonháza 300 frtnyi tartozásának elen-
gedése megtagadtatik, — tekintetbe véve azon körülményt, hogy Sám-
sonháza a múlt évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 38-ik pontjában 
foglalt utasítás értelmében teljes fizetésképtelenségét bebizonyí-
totta hiteles okmányokkal kitüntetve, hogy a díszes templomot kivéve, az 
egyház épületei felette rongált állapotban, halaszthatlan és költsé-
ges javítást igényelnek, továbbá hogy az egyházi pénztárt a templom-
építésből maradt adósságból még mindig 1271 frt terheli — végre 
hogy a nép az elmúlt évek alatt annyira elszegényedett, hogy adóját 
sem birja fizetni s fekvő birtoka van veszélyesen megtámadva — te-
kintve továbbá a kerületi közgyűlés múlt évi intentióját, mely szerint 
Sámsonházától kérvényéhez csupán az ott felhozott indokok igazolása 
kívántatott s ez m o s t m e g t ö r t é n t , tekintve végre, hogy még 
azon esetben is, ha a kerületnek ily természetű, egyéb egyházaknál 
kikölcsönzött tőkéi is elengedtetni kéretnének — mivel mindössze 
Csaukon 70 frt , Závadán 210 frt, összesen 280 frt van kihelyezve, 
— ezen csekély összeg a kerület jókarban lévő pénztárát nem veszé-
lyeztetné — ezen bizottság a sokat küzdő, hitbuzgó, de elszegénye-
dett Sámsonházának 300 frtnyi t a r t o z á s á t e l e n g e d n i 
v é l e m é n y e z i . 

3-szor. A számadások felülvizsgáltatván, kitűnt, hogy a pénz-
tárnak volt : 

Bevétele . . . . 17683 frt 41 kr. 
Kiadása 17078 frt 17 kr. 

Maradvány: 605 frt 24 kr. 
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A pénztár állása a következő: 
a) tőke 83.302 frt 59 kr. 
b) tartozásokban és pedig 

kamatok 585 frt 79 kr. 
évi adakozás . . . 236 frt — kr. 
cath. agent 205 frt 08 kr. 
kölcsöntőke részletfize-

tés 90 frt — kr. 1.116 frt 87 kr. 
Fő-összeg: 84.419 frt 46 kr. 

Múlt évi vagyonösszeg volt 81.296 frt 29 kr. 
Szaporodás: 3.123 frt 17 kr. 

4-szer. A Német István-féle alapítvány: 
Bevétele 77 frt — kr. 
Kiadás 75 frt — kr. 

Maradvány: 2 frt — kr. 
Tőke a maradványnyal együtt 1.443 frt 06 kr. 

5-ször. Mokossinyi Mihály-féle alap : 
Bevétele és kiadása . . 1112 frt 55 kr. 

Tőke : 13.653 frt — kr. 

6-szor. A bányakerületi tlieologiai a lap: 
Tőkéje a tőkésített 82 frt 50 krral . . 1.744 frt 13 kr. 

7-szer. Zsedényi Eduard-féle középtanodai alap: 
Bevétel és kiadás . . . 275 frt — kr. 

T ő k e : 5.000 frt — kr. 

8-szor. Zsedényi-féle alap nép-tanítók j avá ra : 
Bevétel 1.100 frt — kr. 
Kiadás 600 frt — kr. 

Maradvány : 500 frt — kr. 
Tőke: 20.000 frt — kr. 

9-szer. Esztergályi Mihály-féle alapítvány: 
Bevétele és kiadása . . . 17 frt 08 kr. 

T ő k e : 377 frt 43 kr. 

10-szer. Székács József-féle alapítvány tőkéje : 1.343 frt 69 kr. 
11-szer. A szegedi egyház tőkéje letétben: 6.091 frt 15 kr. 

Fő-összeg": 133.455 frt 05 kr. 

12-szer. A Főtisztelendő és Méltóságos egyházkerületi közgyűlést 
végre tisztelettel kérjük, hogy Jakobey József pénztárnok urnák a 
pénztárak pontos kezelésének elismerése és köszönetünk kifejezése 
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mellett a szokásos felmentvény megadassák. Az állandó ker. pénzügyi 
bizottmánynak pedig — hü fáradozásaért jegyzőkönyvileg köszönet 
szavaztassék. 

Mely jelentésünk mellett mély tisztelettel maradtunk a Méltósá-
gos és főtisztelendő egyházkerületi közgyűlésnek alázatos szolgái. 
Budapesten, 1880. okt. 10-én. Osztroluczky Géza, elnök. Szeberényi 
Andor, bizottsági tag. Wladár Viktor, bizottsági tag. 

A közgyűlés által a kerület értékeinek őrzésére szüksé-
gelt vas szekrény beszerzése tudomásul vétetik, a váczi si-
ketnémák vállástanítójának díja 21 írtról 50 frtra felemel-
tetik, a papözvegyek segélyzésére fordítandó összeg az 1880 
évre 600 fr tban megállapíttatik, a Dr. MokossiniMihály-féle 
alapítvány Scopian Sándor elleni követelésének behajtása 
körül a bíróilag megállapított perköltségen kiviil felmerült 
és Somogyi Kovács Anna (a Dr. Mokossini-féle alapítvány 
életfogytiglani haszonélvezője) engedményesének Kovács 
Béla úrnak az őt illető kamatokból levont 124 frt 80 krnyi 
költségek fele részének Kovács Bélának történt visszafize-
tése jóváhagyatik, a Sámsonházi egyháznak az államse-
gélyből kölcsön adott 300 frt ezen egyháznak elengedtetik, 
Jakobey pénztárnok úrnak az 1879/80 évi számadásokra 
nézve a felmentvény megadatik, és az állandó kerületi pénz-
ügyi bizottságnak pontos és buzgó eljárásaért köszönet 
nyilváníttatik. — A kerületi állandó pénzügyi bizottság el-
nökéül ezentulra is kerületi felügyelő úr felkéretik, a kerü-
leti pénzügyi bizottságba az eddigi tagokon kiviil Bachat 
Dániel és Matuska Péter urak, 2-dik jegyzőül Grissza Kál-
mán úr megválasztatik. — E szerint most az állandó pénz-
ügyi bizottság következőleg alakítt.atik : Elnök : Fabiny 
Teofil ; t agok: Bachat Dániel, Doleschall Sándor, Hornyán-
szky Viktor, Jakobey József, Matuska Péter, Sárkány Jó-
zsef, Szelényi Károly, Zsigmondy P á l ; jegyzők: Dedinszky 
Kálmán, Grissza Kálmán. 

13. Felolvastatván az egyházkerületi főtörvényszék tagjaira be-
adott szavazatok beszedésére kiküldött bizottság jelentése 

a szavazás ezen jelentésben kitüntetett eredményéhez 
képest kerületi főtörvényszéki e lnökül: Szontágli Pál, alel-
nökül Görgey István, közbirákul : Földváry Mihály, Sár-
kány Sámuel, Doleschall Sándor, Dr. Szelényi Károly, Ba-
tizfalvy István, GyőryElek , Scholcz Gusztáv, Győry Vilmos, 
Pulszky Ágost, Moravcsik Mihály, Melczer Gyula és Kosz-
tolányi Aurél, pótbirákul: Rudnay József, Péterffy Sándor, 
Veres Pál , Schranz János és Baclmt Dániel urak egy évi 
időtartamra megválasztottaknak nyilváníttatnak és egyúttal 
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kimondatott, hogy a kerületi főtörvényszéki tagok ezentúl 
mindig a következő kerületi közgyűlés utolsó napjáig fog-
nak működni, az ujonan választott kerületi törvényszéki ta-
gok működése pedig csak azon közgyűlés utáni napon, mely-
ben megválasztattak, — veendi kezdetét. 

14. Az antalfalvi ügyben kiküldött bizottság jelentése az antal-
falvi egyház részéről az ottani papválasztás ügyében az esperességi 
közgyűlés határozata ellen beadott felebbezés és Kuttlik Tivadar lel-
kész a kerületi közgyűléshez intézett folyamodványa felolvastatván 

a kerületi közgyűlés a kiküldött bizottság javaslatához 
képest az esperesség azon eljárását, mely szerint Kutt l ik 
Tivadar lelkész urat a jelöltek sorából kizárta és az egyház-
gyiilékezetet szabályszerű új lelkészválasztásra utasította, 
— jóváhagyta és ezen határozatot az antalfalvi egyház jelen-
levő képviselőivel közlötte. 

15. Tárgyal tatván a pancsovai temető ügyében kiküldött bi-
zottság jelentése 

Superintendens úr felkéretett, hogy ezen ügyet a refor-
mált superintendens úrral egyetértőleg a vallásos testvéri 
szeretet és méltányosság alapján elintézni törekedjék. 

16. Tárgyaltatván a hódmezővásárhelyi lelkész úr elleni ügy 
megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése 

a kerületi közgyűlés által a bizottság véleményéhez ké-
pest Achim Ádám békési főesperes a béke helyreállításának 
megkísérlése végett a helyszínére kiküldetik, egyúttal az 
esetre, ha ezen kísérlet eredményhez nem vezetne, a vizs-
gálat folytatása elrendeltetik, azzal, hogy ha a lelkész elleni 
panaszok alaptalanoknak bizonyulnának, a vizsgálat költ-
ségei panaszosok által lesznek viselendők. 

17. Olvastatik a tanügyi bizottságnak a kerület kebelében létező 
középiskolák állapotáról beterjesztett következő jelentése : 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Nagyságos 
Veres Pál úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 
kebelében létező közép és felsőbb iskolák állásáról. 

Az egyes közép és felsőbb iskolák igazgatóságai által a kerületi 
tanügyi bizottsághoz beterjesztett tudósítások és statistikai adatok 
alapján az 1879—80-ik iskolai évben volt a bányai egyházkerületben 
összesen hat felsőbb és középiskola, névszerint: a szarvasi főiskola, 
mely a hozzácsatolt tanítóképző-intézettel egy szorosan összetartozó 
tanintézetet képez; a selmeczi lyceum, mely áll teljes nyolczosztályú 
főgymnasiumból; a budapesti nyolczosztályú főgymnasium; abesztercze-

4 
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bányai ötosztályú gymnasium s a békéscsabai és aszódi négy-négy-
osztályú algymnasium. E tanintézetek közül 5-ben a tannyelv tisztán 
magyar ; l -ben (szarvasi tanítóképző) a tót nyelv tanításánál a tót, a 
többiben magyar; l -ben (beszterczebányai gymnasium) az alsó két 
osztályban a magyar mellett segédnyelvűi a német és tót, a többi osz-
tályokban magyar. — E tanintézetek épületeiben van 40 osztály, 43 
tanterem, 17 gyűjtemény-, könyv- és szertár, 87 tanár-, növendék- és 
szolgaszoba, összesen 147 szoba és helyiség. — A tanintézetek könyv-
táraiban van 38,305 kötet könyv (977 kötettel több, mint a múlt év-
ben) ; természetrajzi gyűjteményeiben 30,468 darab (9213 darabbal 
több, mint az előző évben; természettani szertáraiban 1728 szer ; föld-
rajzi, régiség- és éremtáraiban 3635 darab (72 darabbal több, mint a 
múlt évben). Testgyakorló van összesen 7. — Az összes kerületi tan-
intézetekben vau 45 rendes, 6 segéd- és 20 melléktanár, összesen 71 
tanférfi (4-el kevesebb, minta múlt évben), kiknek évi fizetésök összege 
55,586 forint 66 és 7« krajczár (2048 frt 66 és V2 krajczárral több, 
mint a múlt évben). Legnagyobb rendes tanári fizetése van (Benka 
Gyulának) Szarvason 1525 forint, s ezután a budapesti tanárok fizetése 
következik 1450 forint tal ; 1000 forintig és azonfelül dijaztatnak még 
egyes tanárok Szarvason és Békés-Csabán. A legkisebb rendes tanári 
fizetés van Aszódon, hol egy rendes tanár fizetése 600 forint, lakás és 
két öl fa. Egy tanár átlagos évi fizetése pedig teszen 782 frt 
91 krajczár t s e szerint a tanári fizetés szaporodott ez évben 69 ft. 
6 krral . 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba: az I. osztályba 296 
nyilvános, 21 magán; a II. osztályba 279 nyilvános, 11 magán; a 
I I I . osztályba 215 nyilvános, 4 magán; a IV. osztályba217 nyilvános, 
5 magán; az V. osztályba 165 nyilvános, 3 magán; a VI. osztályba 
129 nyilvános, 4 magán; a VII. osztályba 130 nyilvános, 3 magán; 
a VIII . osztályba 89 nyilvános, 6 magán, összesen 1557 tanuló (56-tal 
több, mint a múlt évben). — A szarvasi tanítóképző-intézetbe beíratott 
az év elején: az első tanfolyamba 7 nyilvános; a másodikba 5 nyil-
vános; a harmadikba 1 nyilvános, 1 magán, összesen 14 tanuló (4-el 
több, mint a múlt évben). 

A beirottak közül vizsgálatot tett az év végén a gymnasiumokban 
1449 nyilvános, 35 magán, összesen 1484 tanuló (47-el több mint a 
múlt évben). A megvizsgált gymnasiumi tanulók közül jeles osztály-
zatot nyert 281 nyilvános (19'3 %), 11 magán (31*4 %); jó osztály-
zatot 476 nyilvános (32 '8 %)? 11 magán, (3L4 %); elégséges osztály-
zatot 499 nyilvános (34 -4%), 8 magán (22*8 %); elégtelen osztályzatot 
193 nyilvános (13*3%), 5 magán (14'3°/0); vizsgálatlan maradt 27, 
kilépett 62, meghalt 4 tanuló. — A szarvasi tanító-képzőben vizsgá-
latot tett az év végén 13 nyilvános, 1 magán, összesen 14 tanuló, kik 
közül jeles osztályzatot nyert 2, jó osztályzatot 8, elégséges osztályzatot 
3 nyilvános és 1 magántanuló. 
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Érettségi vizsgálatokra jelentkezett a kerület liárom, u. m. szar-
vasi, selmeczi és budapesti főgymnasiumából 83 nyilvános, 1 magán, 
összesen 84 tanuló, kik közül visszalépett 5, megvizsgáltatott 79 
(24-el kevesebb mint a múlt évben). Éret tnek nyilváníttatott kitünte-
téssel minden tárgyból 31 (39*2%), egyszerűen 41 (51 '9%), visszavet-
tetett 7 (8 '9%)-A 72 érettnek nyilvánított közül szándékozott elmenni: 
hittudományi szakra 11 (15-2%); jogtudományi szakra 11 (15*2%) ; 
gyógytudományi szakra 16 (22*2%); bölcsészeti szakra 3 (4T%) ; 
nyelvészeti tanfolyamra 5 (6 '9%); történelmi tanfolyamra 2 (2*7%); 
mérnök-épitészeti szakra 2 (2 -7%) ; mérnök-gépészeti szakra 8 
(1 L'1%); gazdasági szakra- 8 (11-1%) ; hadi pályára 3 (4T%) ; hiva-
talnoki szakra 1 ; diplomatikai pályára 1 ; kereskedelmi pályára 1. — 
A szarvasi tanítóképző-intézetben tanképesítési vizsgálatra jelentke-
zett 1 nyilvánbs és 1 magán, összesen 2 tanuló, kik mind a ketten 
minden tárgyból kitüntetéssel képesíttettek. 

Az évvégén maradt 1484 gymnasiumi tanuló közül származásra 
nézve volt: belföldi 1478; külföldi 6.Nemzetiségre nézve volt : magyar 
1283 ; tót 151; német 46 ; román 2; szerb 2. — A szarvasi tanítóképző 
14 növendéke mind belföldi és magyar nemzetiségű volt. 

Vallásra nézve a gymnasiumokban volt: ágostai hitvallású 661 
(44-5%); belvét hitvallású 107 ( 7 T % ) ; római katholikus 233(15-7%); 
görög katholikus 3 (0 '2%); keleti görög 20 (F3%J mózes vallású 460 
(31%). A szarvasi tanítóképző mind a 15 növendéke ágostai hitval-
lású volt. 

Életkor szerint volt a gymnasiumokban: 10 és kevesebb éves 
36; 11 éves 146; 12 éves 233; 13 éves 192; 14 éves 237 ; 15 éves 
191; 16 éves 151; 17 éves 128 ; 18 és több éves 170. — A szarvasi 
tanítóképzőben életkor szerint volt: 15 éves 4 ; 16 éves 2; 17 éves 
3 ; 18 éves 3 ; 19 éves 1 ; 20 és több éves 1. 

Az összes gymnasiumi és tanítóképző intézeti 1498 tanuló közül 
különösen gyakorolta magát franczia nyelvben 47; tanúit éneket 796 ; 
zenét 80 ; gyorsírást 94 ; szépírást 422. — Fizetett fölvételi dijat 286 ; 
tanpénzt 1467; könyvtárra és tanszerekre 918 ; mellékgyakorlatokért 
110; tanpénzmentes volt 79 ; ösztöndíjas 114. — Az ösztöndíj legma-
gasabb értéke volt 120 forint (Budapesten), legkisebb értéke 2 forint. 
A kiosztott ösztöndijak összege pedig tett 1920 forint 30 krajczárt , 
342 forint s 18 krajczárral többet mint a múlt évben. Élelmeztetett 
egészen ingyen 33, olcsón tápintézetben 324 tanuló. Tanulókat segé-
lyező egyesülete vol ta selmeczi és budapesti főgymnasiumoknak 1988 
frt 73 kr vagyonnal. Onképzője volt a szarvasi főiskolának, a sel-
meczi lyceumnak és a budapesti főgymnasiumnak 260 taggal. Dalár-
dája volt a szarvasi főiskolának, a selmeczi lyceumnak és az aszódi 
algymnasiumnak összesen 249 taggal. Zeneegyesülete volt a selmeczi 
lyceumuak 46 taggal. 

Az egyházkerület összes felsőbb és közép tanintézeteinek jöve-
4* 
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delme tett 88,254 forint 75 krajczárt , 2348 frt 80 krajczárral többet 
mint a múlt évben. Ingatlan vagyont 3 (a szarvasi, selmeczi és aszódi) 
intézet mutat ki, melynek értéke 116,400 frt, évi jövedelme pedig 
5665 (119 írttal kevesebb mint a múl tévben) . Az ingatlan vagyon 
általában 4-8°/o-ot jövedelmezett. Az összes kerületi felsőbb és közép 
tanintézetek tőkepénze tesz 207,867 frt 73 krajczárt , 3419 forinttal 
többet mint a mult évben. A tőkék évi kamatja volt 12,116 fr t 14 kr. 
A tőkék általában 5'8%-ot kamatoztak. — Ezen felül jövedelmet nyer-
tek az intézetek: állami segélyből 150 f r to t ; községi segélyből 2831 
fr t 75 k r t ; egyházi segélyből 16,070 frt 79 kr t ; egyéb forrásokból 
4737 frt 06 krt. A tanulók hozzájárulásából, és pedig fölvételi dijak-
ból befolyt 475 f r t ; tandijakból 30,219 frt 90 (34-2%); könyvtárra 
és tanszerekre fizetett dijakból 2454 frt 11 k r ; mellékgyakorlatokért 
fizetett dijakból 800 fr t ; élelmezésért fizetett dijakból 12,735, — mely 
jövedelmek összege, mint fennebb 88,253 frt 75 krajczár. 

A tanintézetek költségei pedig tettek összesen 86,103 frt 531/2 

krt, mely kiadást lehúzván a jövedelmekből, pénztári maradványul 
maradt 215.1 frt 21 Va kr. A költségek fordíttattak pedig: a rendes és 
segédtanárok fizetésére 55,586 fr t 6öV2 k r ; fűtésre, tisztogatásra, 
kisebb javí tásokra és szolgák fizetésére 3614 frt 37 kr ; tanszerekre 
és könyvtárra 2881 fr t 50 k r ; ösztöndijakra 1920 frt 30 k r ; tanulók 
élelmezésére 16,406 frt 50 kr ; vegyesekre 5694 fr t 20 kr, mely 
kiadások összegemint fennebb 86,103 frt 53 kr. 

Több gymnasiumban az egyetemes gyűlés által megalapított tan-
tervtől már a mult évben tetemes eltérés fordul elő. így különösen a 
német nyelv, földrajz-, történet s természettudományok beosztása 
egészen elüt az eddigitől. E körülmény is kívánatossá tenné a tan-
tervnek már a múlt évi egyetemes gyűlésen hangsúlyozott átvizs-
gálását. 

Megemlítjük még, hogy közép és főiskoláink az elmúlt iskolai 
évről is nyomatott értesítőket adtak k i , melyek egynémelyikében 
figyelemre méltó s a tudomány színvonalán álló értekezések közölvék, 
melyek közül különösen kiemeljük a szarvasi főiskola évi értesítőjében 
Mihálfi József tanár földrajzi értekezését , ,Szarvas és környéke" 
czim alat t , továbbá a budapesti főgymnasium értesítőjében Ráth 
Arnold tanártól megjelent népszerű természettudományi tanulmányt: 
„A spektroskop az astronomia szolgálatában1 ' czim alatt. Tanügyünk 
történelmének szempontjából igen érdekes a selmeczbányai lyceum 
értesítőjében közlött „Némely adatok a selmeczbányai ágostai hitval-
lású ev. kerületi lyceum múltjából" czimű közlemény, melynek foly-
tatását szívesen elvárja az egyházkerületi tanügyi bizottság. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottság 1880. évi october hó 10-én 
tartott üléséből. 

Veres Pál bizottsági elnök, Raab Károly bizottsági tag, Batiz-
falvi István jegyző. 
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Ezen jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatik. 

18, A felső tankerületi népiskolai bizottság következő jelentést 
terjeszti be : 

M é l t ó s á g o s é s F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

Midőn az 1879J80-ik évi népiskolai jelentésemet ezennel beterjesz-
teni szerencsém volna, kötelességemnek tartom mindenekelőtt említeni, 
hogy az ezen tankerülethez tartozó öt esperesség részéről az adatok 
beküldettek ugyan, de hogy ezek összeállításánál csak a honti s zólyomi 
egyházmegyék, ha nem is teljesen megbízható, de mégis elismerést 
érdemlő gondossággal j á r t ak el. Ha tehát a főtisztelendő kerület ezen 
jelentésemet iá hézagosnak találandja, méltóztassék azt első sorban 
talán gyarlóságomnak, de azután azon körülménynek is tulajdonítani, 
hogy ügyesebbnél ügyesebb építész sem képes bárcsak félig-meddig 
kifogástalan épületet felállítani szolgálatra kész munkaerők s a kellő 
épületszer hiányában. 

I. 

Az első rovatos ív tanúbizonysága szerint : 
1. Az ezen tankerülethez tartozó öt esperesség 121.767 lélekből 

áll. A lélekszám ily módon a múlt évihez képest 6241-el, vagyis 
5.7°/0-al szaporodott volna. Miután ez nem valószinű, gyanítanunk kell, 
hogy az idevágó adatok, vagy tavai, vagy az idén szolgáltattak be a 
megkívántató akribia nélkül. S ha tekintetbe veszszük, hogy a múlt 
évi superintendensi jelentés szerint (1. ker. jegyz. 22. 1.), mely az espe-
resi hivatalok által beküldött kimutatások alapján készült, az említett 
egyházmegyékben 122.819 ev. lélek, tehát csaknem annyi mint ez 
idén, fel volt lelhető, kézzel fogható, hogy a múlt évben hozzám átett 
adatok hitelességre nem igen tehettek igényt. 

2. Az összes tankötelesek száma volt 18.980 (367-el több mint 
tavai), még pedig 9688 flu s 9292 leány, s kor szerint 13820 (7042 
fin, 6778 leány) 6—12 éves, 5160 (2646 fiu, 2514 leány) 13—15 éves. 

3. E tankötelesekből eset t : 
a) Barsra 2521 lélekkel 436, tehát a népesség 17.2%-ja, még 

' pedig 6—12 éves 329, 13—15 éves 107. 
b) Budapestre 14325 lélekkel 2163, a népesség 15.09%-ja, 

még pedig 1487 elemi, 676 ismétlő. 
c) Hontra 21959 lélekkel 3325, a népesség 15.1%-ja, még pe-

dig 2.373 elemi, 952 ismétlő. 
d) Nógrádra 45329 lélekkel 6784, a népesség 14.9%-ja, és 

pedig 5073 elemi, 1716 ismétlő. 
e) Zólyomra 37633 lélekkel 6267, a népesség 16.6%-ja, még-

pedig 4558 elemi, 1709 ismétlő. 
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4. Ezen tankötelesekből jár t iskolába : 
Elemibe. Ismétlő Felső nép.Magán. Közép. Összesen. % 

a) Barsban 257 47 1 3 29 337 77.2 
b) Budapesten 1007 60 224 30 242 1563 72.1 
c) Hontban 2298 886 39 4 50 3277 98.4 
d) Nógrádban 4660 846 74 27 25 5632 83.0 
e) Zólyomban 4288 1435 156 12 79 5970 95.2 

Összesen: 12510 3274 494 76 425 16770 88.4 

Ha ezen adatok hitelesek és megbízhatók, akkor e tankerületnek 
iskoláztatása, mind annak daczára, hogy az elemi iskola látogatása 
5.4%-al javult , ez évben nem csak nem emelkedett, de 4.4%-al csök-
kent. Legkirívóbb e hanyatlás a budapesti esperességben, hol 
24.2%-nyi kevesbülés mutatkozik, utána következik Bars 4.6%, mi-
nussal, Nógrád — 0.8%, Hont - 0.2°/ o, s csak Zólyomban 0.4% plus 
észlelhető. 

I I . 

A II . rovatos tábla szerint : 
1. Az elemi iskolába felhozott 12.510 növendék közültélen nyá-

ron já r t volna iskolába 11.314, csak télen 1196, mi a tavali kimuta-
táshoz képest ismét érzékeny hanyatlást tüntet ki, a mennyiben múlt 
évben a tanonczok csak 1.4%-ja, jelenleg pedig 9.5%-ja nem részesült 
a nyári oktatásban. Legkedvezőtlenebb sziliben áll e tekintetben Nóg-
rád, hol a növendékek 21.3%-ja csak is a téli tanítást élvezte, utána 
következik Hont 6.7%-al, Budapest 4.1%-al, míg Bars meg Zólyomban 
az összes növendékek által látogattatott az egész évi oktatás. 

2. Könyvekkel 147 gyermek, tehát a növendékek 1.1%-ja nem 
volt ellátva, a tavali 0.8%-al szemben. Itt is csaknem mindenütt ha-
nyatlás mutatkozik a zólyomi esperességet kivéve, hol 1.4% javulással 
találkozunk. 

3. A 7. 8. 9. (mulasztási) rovatok ez alkalommal sem voltak hasz-
nálhatók, a mennyiben a barsi s budapesti esperességek jónak találták 
az ide vágó adatokat egyáltalában be nem szolgáltatni. A többi három 
egyházmegyében 133,540 félnapi mulasztás előfordult volna, melyek-
ből csak 5530 megbüntettetett. 

4. A 10. és 11. rovat szerint kilépett volna az iskolából. 
a) Barsban 40 tanoncz, tehát a növendékek 15.5%-ja, kik mind-

nyájan mind olvasni, mind irni tudtak. 
b) Budapesten 127, tehát 12.5%, kik szinte olvasni s irni 

tudtak. 
c) Hontban 372, tehát 16.1°/ o, kik közül csak 3 nem tudott irni. 
d) Zólyomban 548, teliát 12.7%, ezekből 11 kivételével mind-

nyájan mind az olvasásban, mind az Írásban jártasok. 
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e) Nógrádban 4660 növendékből kilépett volna 4422 s ezek-
ből 2257 irni és olvasni, 2165 csak olvasni tudott. — Látni-
való, liogy ezen esperesség megint nem méltatta figyelmére 
a főt. kerületnek m. é. határozatát, melynek értelmében e 
rovatokba csak is az elemi iskolából tettleg kilépettek bele-
foglal an dók. 

5. A tanítók száma 254, tehát 6-al több mint tavai s ezekből 199 
képesített, 55 nem képesített s másrészt 221 rendes, 33 segéd, miből 
következik, hogy a rendes tanítók száma a mult évihez képest 7-el 
fogyott, a segédeké 13-al szaporodott. Ezen tanerőkből esik: 

a) Barsra képesít. 4, nem kép. — rendes 3 segéd 1 összes. 4 
b) Budapestre „ 14 „ „ 7 „ 16 „ 5 „ 21 
c) Hontra „ 34 „ „ 1 9 „ 48 „ 5 „ 53 
d) Nógrádra „ 89 „ „ 1 6 „ 96 „ 9 „ 1 0 5 
e) Zólyomra „ 58 „ „ 1 3 „ 58 „ 1 3 „ 71 
6. Egy tanítóra középszámítással esik 49 növendék, egy tante-

remre 53. — Kár, hogy ezen látszólag kedvező arány a valóság által 
illuzóriussá tétetik. Hiszen nincs tagadás benne, hogy iskoláink tete-
mes része túl van népesedve; a tanszobák mintegy 12°/0-ja (határozott 
számokkal ez ki nem tehető, miután Hontból ez ügyben hiányoznak a 
részletes adatok) több növendéket kénytelen befogadni a törvény-
szabta maximumnál s azon termek száma, melyekben száznál több ta-
nítvány volt elhelyezve, a budapesti esperességben 1, Nógrádban 7, 
Zólyomban 8, Hontban? — Első helyet foglal el e téren Abélova, hol 
egy tanító vezetése alatt 159 növendék állott, utána következik 
Málnapatak 139-el. 

7. A tanítási nyelvet illetőleg elegendő lesz utalni a m. évi ada-
tokra. 

8. Iskola volt az öt esperességben 221 (6-al több mint m. é.), 
melyből 217 az egyház tulajdona, 4 bérelt s ezekből 194 jó, 27 rosz 
karban. Még pedig: 

a) Barsban egyházé 4, b é r e l t — j ó karb. 4, rosz k. — össz. 4 
b) Budapesten „ 5 „ 1 „ 6 „ — „ 3 
c) Hontban „ 47 „ 2 „ 37 „ 12 „ 49 
d) Nógrádban „ 1 0 5 „ — „ 1 0 1 „ 4 „ 105 
e) Zólyomban „ 56 „ 1 „ 46 „ 11 „ 57 
Ily módon csak is Zólyomban jeleztetik örvendetes haladás, a 

mennyiben (feltéve, hogy az adat hiteles) itt az iskolák száma 6-al sza-
porodott volna. Mikép magyarázandó e szaporodás, lettek-e községi 
iskolák ismét egyháziakká, vagy emeltettek-e uj épületek? nem mond-
hatom. — Erre, sok tekintetben hiányos, tábláink külön rovatot nem 
nyitottak, valamint annak kiderítésére sem, hol történtek legyen na-
gyobb javítások s gyökeres átalakítások. 

9. Tanterem volt összesen 233, tanítólak 222. Gyanús adatok 
ezek s önkénytelenül indítanak azon kérdésre, vájjon miként történlie-
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tett, hogy midőn az iskolák száma a tavalihoz képest 6-al szaporodott, 
a tanszobáké 11-el apadt. — Aránylag legtöbb tanterem van a buda-
pesti esperességben, t. i 6 iskola mellett 15, legkevesebb Nógrádban 
105 iskola mellett 92. 

10. Volt továbbá: 
faiskola isk. kert tes tgyak. 

a) Barsban 1 3 1 
b) Budapesten — — — 
c) Hontban 46 (m.é .kép . - f 3) 58 ( + 2) 32 (-f- 27) 
d) Nógrádban 75( „ „ —8) 104 (4- 4) 5 (— 1) 
e) Zólyomban 36( „ „ + 2 ) 53 (— 5) 6 ( + 2) 

összesen 158(m.é.kép. — 3 ) 218 (+~2) 44 ( + 18) 
Ezen adatokhoz is fér némi észrevétel, mert mily módon eltűnhe-

tett volna p. 0. Zólyomban 5 iskolai kert — meg nem foghatom. 
11. A taneszközök rovatából kitűnik, hogy volt 

fekete tábla — fali o lvasót . — fali térk. — földgömb — természeti1 . — termtani 
e s z k ö z 

a) Barsban 6 72 18 2 74 1 
b) Budapesten 27 203 38 ( + 1) 9 (— 2) 694 ( + 1 ) 76 
c) Hontban 76 ( + 4 ) 742 ( - 50) 134 ( - 1 4 ) 50 ( + 1 1 ) 1371 ( + 8 7 ) 70 ( + 1 7 ) 
d) Nógrádban 128 ( + 1 3 ) 1344 ( + 1 3 6 ) 184 ( + 4 9 ) 82 ( + 3) 566 ( - 3 1 6 ) 1 2 8 ( + 8 2 ) 
e) Zólyomban 104 (—2) 1065 ( + 2 1 8 ) 1 8 7 ( - 1 1 0 ) 53 ( + 1) 696 ( + 12) 368 ( + 2 8 ) 

összesen 3 Í T ( + 1 5 ) 3426 ( + 3 0 4 ) 561(— 74) 196 ( + 13) 3401 (—216)643(+127) 

I t t egészben véve örvendetes haladás constatálható, ámbár egyes 
tételek megint azon feltevésre jogosítanak, hogy itt is az adatok vagy 
tavai, vagy ez alkalommal tévesen ál l í t tat tak össze. Lehetet len p. o. 
hogy Nógrádban a természetrajzi eszközök száma 316-al, Zólyomban 
a fal i térképeké 110-el fogyott volna. 

12. Az iskolai könyvtárakban fellelhető kötetek száma tesz 3261, 
a m. é. 3269-el szemben; testgyakorlat i készlet van 95, melyből Hontra 
22, Nógrádra 5, Zólyomra 68 esik. 

I I I . 

1. Az öt esperességnek összes iskolai jövedelme képezett 100,569 
frt (4099 fr tal kevesebbet mint tavai). Származott pedig e jövedelem 
a következő forrásokból : 

Bars B.-pest Hont Nógrád Zólyom Összes. 
a) ingatlanokból 472 777 800 11173 3998 17220 
b) tőkepénzből 24 2745 584 500 150 4 0 0 3 
c) tandíjból 245 10296 2650 4969 5452 23612 
d) állami segélyb. — — — - 198 10 208 
e) községi „ 30 1100 2328 810 7573 11841 
f) egyh. pénztár 570 6026 2988 11383 10033 31000 
g) egyéb forrás 156 472 6406 5318 333 12685 

Egyes esp. iöved. össz. 1497 2 1 4 1 6 1 5 7 5 6 34351 27549 — 
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1446 — 44 6 1 — 

16962 1180 1719 234 357 964 
13487 758 827 88 10 586 
31716 817 1546 113 44 115 
24940 658 1531 184 83 153 
88551 3413 5667 625 495 1818 

2. Az iskolák ingatlan vagyona a beküldött adatok szerint 207,439 
frtnyi értéket képvisel (tavai 3627 frtal többre volt becsülve) s így 
8.3°/0-t jövedelmez, az iskolai tőkék 64840 frt tesznek (m. é. egy 3511 
frtal nagyobb összeg volt nevezve) s igy 6.1 °/0-t hoznak. 

3. Az iskolák összes kiadása ez évben is összevág a fent kitett 
bevétellel. Fordíttatott pedig ezen összegből. 

Rend. segédt. Fűt . , tisz- Tansze- — Szeg. gyer- — Egyebekre , 
fizetésére tázásra . r ek re mekekkönyv. 

a) Barsban 
b) Budapesten 
c) Hontban 
d) Nógrádban 
e) Zólyomban 

összesen 
4. A jövedelemnek legnagyobb része, tehát 91.4°/0-ja igénybe lett 

véve a tanítók díjazására. Kerül t pedig középszámítással. 
a) Barsban egy rendes tan. 361 frt. egy seg. t. — 
b) Budapesten „ „ „ 1060 „ „ „ 237 
c) Hontban „ „ „ 280 „ „ „ 151 
d) Nógrádban „ „ „ 330 „ „ „ 90 
e) Zolyomban „ „ „ 430 „ „ „ 50 
Itt önkénytelenül utalnom kell azon feltűnő különbözetre, mely a 

tanítók fizetésére fordított tavali s idei összegek között létezik. A taní-
tók száma szaporíttatott, a hiványok talán nem csonkíttattak, s a taní-
tók díjazása ez évben még is 4530 frtal, kisebb a m. évinél, mely 
minusnak 97.6°/0-ja Hontra esik. — Az előbbeni esztendők kimutatá-
sából következtethetni, hogy a fentczimzett esperességnek e tárgyban 
felhozott utolsó adata nem egészen szabatos. 

5. A fennt kitett összes kiadást az iskolák, valamint az elemi is-
kolába járó növendékek számával egybevetve kitűnik továbbá, hogy e 
tankerületnek egy-egy iskolája középszámítással 455, egy-egy növen-
déke pedig 8 fr tba kerül, még pedig kerül. 

a) Barsban egy iskola 380 frtba, egy növendék 9.20 kr. 
b) Budapesten „ „ 3569 „ „ „ 21.20 „ 
c) Hontban „ „ 321 „ „ „ 6.80 „ 
d) Nógrádban „ „ 327 „ „ „ 7.30 „ 
e) Zólyomban „ „ 483 „ „ „ 6.40 „ 
6. A tanítók mellékfoglalkozását tekintve volt az egész tankerü-

letben 112 kántor, 3 lelkész, 4 segédlelkész, 1 levita, 2 jegyző, 1 biz-
tosítási ügynök, 1 hallottkém, 12 iparos, 1 harangozó, 2 földműves. 

7. Azon kérdésre: látogatta-e a tanfelügyelő az iskolát, Bars meg 
Budapest nem válaszolnak, Hont 16, Zólyom 9 esetet említ, Nógrád 
pedig egész éven át nem látta a tanfelügyelőt. 

Végül említem, hogy az iskolákban használt tankönyvek tárgyá-
ban semmiféle tudósítást sem vettem, mi arra mutat, hogy itt a viszo-
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iiyok nem változtak, s hogy a főt. kerületnek ez érdemben hozott m. é. 
határozata is a tisztelt esperességek s egyházak által egyszerűen tudo-
másul vétetett. 

Budapest, 1880. sept. 27-én, Doleschall Sándor Ede, bizottsági 
elnök. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatik, a jelentést tevő bi-
zottságnak és különösebben ezen bizottság elnökének Dole-
schall Sándor úrnak a kimerítő' és gondosan összeállított je-
lentésért köszönet szavaztatik és a bizottság elnöke és annak 
tagjai működésük folytatására felkéretnek. 

19. Olvastatik az alsó tankerületi népiskolai bizottsági elnök a 
bányai kerület alsó tankerületének 1879/80 évi tanügyéről beterjesz-
tett következő jelentése : 

M é l t ó s á g o s é s F ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s ! 

Kétszeresen sajnálom, hogy a bányakerület alsó tankerületének 
mult évi tanügyéről kimerítő jelestést nem tehetek: mert ez volna az 
első alkalom, a melylyel a czimzett közgyűlés eziránti bizalmára tettel 
kellett volna felelnem, s mert a tanügy általam is egyik főfő-jelentő-
ségii, egyházi életünkbe mélyebben vágó s igy édes mindnyájunk ki-
váló gondjaira méltó dolognak ismertetik el. 

Annak oka, hogy a mult évihez hasonlóan terjedelmes, minutiosus 
jelentést beterjeszteni szerencsés nem lehetek, nem egyedül az, hogy 
a tankerületemhez tartozó egyik esperesség részéről a tabellaris kimu-
tatásokat csak szeptember hó első hetében s nem a két év előtti köz-
gyűlés által kitűzött, legfeljebb augusztus hó 1-jéig terjedhető határ-
időn belül kaptam meg; hanem főkép az, hogy ily módon a szabad ren-
delkezésemre felmaradt időmet teljesen igénybe vette az a munka, 
melyről e téren volt elődeimnek van fogalma, — mit jelent az, az es-
peres urak által benyújtott hol téves felfogáson nyugvó, hol hibás szá-
mításból eredő, hol hiányos, hol önkényes, hol egymásnak ellentmondó, 
hol a keresztpróbát ki nem állható számadatok halmazai közt mozogni 
s eligazodni. Nem kismérvű önmegtagadás, gondos keresés, megenged-
hető hozzávetés és — megvallom az illetők rovására — itt-ott merész 
önkénykedés mellett és után össze birtam állítani az egyetemes egy-
ház tanügyi bizottsága számára a három összesítő táblázatot ugy, hogy 
az egyetemi gyűlés jkvében ama bizottság teljes munkálata meg fog 
jelenhetni. De már arra időt semmiképen sem szoríthattam, hogy ezen 
igy létre jött előmunkálat alapján, a táblázatok rovatai szerint vissza-
tekintőleg a mult évi számtételre is, a kellő arányszámokat kikeressem 
s összeállítsam. S ha tekintem a véghezviendett munkát, megengedem, 
hogy a szent ügy és a jórend hátrányára, de tán mégis jobb volt a 
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további munkát be nem végezhetnem, mert ezt téve, újra akarva nem 
akarva mind azon körlelkész és esperes urak mulasztásainak, tévedé-
seinek és számviteli önkénykedéseinek részesévé lettem volna. Pedig 
ha a poetica licentiának szivesen adunk is helyt, mi mindnyájan kény-
telenek lennénk a mathematica licentia ellen tiltakozni, mint a mely 
vagy az ignorantiával, vagy a negligentiával azonos. 

Tekintve azt, hogy már néhány nap múlva az egyetemes bizottság 
a tanügy összképét fogja az egyetemes egyházi közgyűlésnek bemutat-
hatni, melynek kiegészítő részét a fentebb megpanaszlott munka ké-
pezné : bátor vagyok itt legalább néhány vonásban közleni vázlatát 
az egyházkerületünk négy alsó esperessége közoktatásügyi állapotának 
az elmúlt I879j80-ki tanévben. 

1. A b é k é s i , 97792 lelket számláló esperességben volt 6—12 
éves tanköteles 12283; 13—15 éves 4 4 , 5 ; összesen 16738. 

2. A p e s t m e g y e i esperességben 40010 lélek között volt tan-
köteles, még pedig 6—12 éves 4732 ; 13—15 éves 1852; össz. 6584. 

3. A b á c s k a i esperességben a volt határőrvidékkel 63401 
lélek között találtatott 6—12 éves tanköteles 8166 ; 13 —15 éves 
3304; összesen 11470. 

4. A b á n á t i , 27225 lélekből álló esperességben felvétetett 
6—12 éves tanköteles 3488; 13—15 éves 1482; összesen 4970. 

A 228.628 lelket számláló négy esperességben vol t : 28.669 + 
11 .093=39 .762 tanköteles. 

Ezek közül j á r t : elemi, ismétlő, fels. nép. v. polg., mag. isk., középtan. összesen 

1. Békés 11599 1055 56 109 163 12982 
2. Pestm. 4501 1232 30 8 27 5798 
3. Bácska 7637 1126 24 7 37 8831 
4. Bánát 3141 548 28 — 34 3761 

Összesen: 26878 3961 148 124 261 31373 
Iskolába nem jár t tanköteles, még pedig 6—12 éves 1388 13 — 15 

éves 7002. 
A 6—11 éves tanköteleseknek Békésben 95.2, Pestmegyében 

95.6, Bácskában 93.6, Bánátban 90.3% jár t iskolába. 
Nem annyira a békési esperességnek, mint inkább az igazságnak 

akarok igazságot szolgáltatni kijelentésével annak, miszerint daczára 
annak, hogy a pestmegyei esperesség elemi iskolázottjainak százaléka 
kedvezőbbnek tűnik fel, a békési esperesség e tekintetben mégis felül-
múlja azt, amennyiben ennek táblázataiban a tankötelesek számaránya 
a lelkek számához, ennél fogva az igazsághoz is közelebb áll. 

Az elemi népoktatást végezte a négy esperességben 245 rendes s 
37 segéd, összesen 282 tanító — 143.536 frt 31 krnyi letemes évi 
kiadás mellett, melyből az egyes iskolára — beszámítva az erre for-
dított mindennemű költséget — mégis elég csekély összeg esik, neve-
zetesen nem is egészen 586 frt, az egyes gyermekre pedig alig 54/3 frt. 
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Ezek előterjesztése után kötelességemnek ismerem azok mentsé-
gére, akiket az imént váddal illetni nehezemre esett, felhozni azt, hogy 
szerény felfogásom szerint azon rovatos táblázatok, melyek a körlel-
készek, esperesek, a kerületi és egyetemi tanügyi bizottságok e nemű 
munkálatainak kereteiül szolgáltak, részben magok is okai annak, még 
pedig terjedelmes, elágazó, nem egy helyen kevésbé lényeges dol-
gokra vonatkozó voltoknál fogva, — hogy a kitöltés maga, amint az 
egyes körlelkészek és esperesek által történt, soha sem volt egyező, 
az összeállítás aligha egyszer is kifogás alá nem eshető, legalább nem 
teljesen megbízható, mint az máskép nem is lehet ott, ahol a munka 
hibás előzményekből indul ki. 

Ezen rámutatással a táblázatok nem elég átlátszó szerkezetére 
ha menteném is azokat, akik eddigelé velem együtt nem minden ki-
fogás nélküli munkát végeztek; de egyúttal aggodalmat is okoznék 
azoknak, a kik ezentúl lesznek hivatva e téren szolgálni az ügyet. 

Ezek megnyugtatására legyen mondva, hogy a szóban levő táblá-
zatok készlete fogyatékán van annyira, hogy már én az idén sem kap-
hattam a főtisztelendő superintendensi hivataltól elegendő számú iveket. 

Ezen szükségletnek és a fentebb említett hiánylatnak eleget teendő, 
megkisérlettem, még pedig a főtisztelendő Superintendens úrtól nyert 
megbizás folytán, ama czélnak tán jobban megfelelhető rovatos iveket 
szerzett tapasztalataim nyomán kiállítani, melyeket van szerencsém 
kegyes megfigyelés és elfogadás végett ezennel ajánlani, mély tiszte-
lettel maradván a Méltóságos és Főtisztelendő kerületi közgyűlésnek 

Szarvason, 1880. October 6-án alázatos szolgája : Achim Ádám, 
alsó tan-kerületi bizottsági elnök. 

A jelentés tudomásul vétetik, Achim Ádám esperes urnák 
annak összeállításáért köszönet szavaztatik, a jelentés mellett 
beterjesztett és a nógrádi esperességtŐl beérkezett táblázáti 
tervezetek, Doleschall Sándor és Batizfalvy Is tván uraknak 
adatnak ki oly végből, hogy azokat combinálva minél egy-
szerűbb és minél kevesebb költséggel kiállítható, csak a 
szükséges rovatokat tartalmazó táblázati mintát dolgozza-
nak ki. 

20. Olvastatik a tosonczai egyházközségnek az általa eddigelé a 
tamási kántortanító részére szokásból fizetett 5 kila rozs-búzának ki-
szolgáltatása alóli felmentetését és a nevezett kántortanító ezen általa 
eddigelé élvezett illetmény megerősítését tárgyazó folyamodványa 

Utasítatik a nógrádi főesperes úr, ezen ügyet mindkét 
fél meghallgatása után méltányosság alapján mielőtt elin-
tézni és az eredményt a jövő évi kerületi közgyűlésnek be-
jelenteni. 

21. Felolvastatik a Baldácsy alapítványi bizottságnak jelentése, 
melyben az özvegy bárónő kielégítésére váltók alapján felvett 30.000 ft 
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jelzálogi kölcsönné leendő ái alakításába a kerület beleegyezését, ennek 
eszközölhetése, a kötvény kiállítliatása és a zálogjogi bekebelezés 
eszközölhetése végett gróf Degenfeld Imre, bizottsági elnököt, gróf 
Lónyay Menybért bizottsági alelnököt, báró Kochmeister Frigyes és 
Szilágyi Sándor bizottsági tag urakat arra, hogy a 30.000 ft váltótar-
tozást kötelezvénybe foglalván, a kötelezvényt aláirhassák és a 
30.000 frt tőke és 5 V2 % kamatainak a Tiszaroff p.-gyendai és fegy-
verneki ingatlanokra leendő zálogjogi bekebeleztethetését megenged-
hessék, — felhatalmaztatni és a meghatalmazást a főgondnok és su-
perintendens urak által aláiratni és hiteles pecséttel ellátva Szilágyi 
Sándor bizottsági tag urnák megkiildetni kéri. 

Az egyházkerület a 30.000 ftnyi váltóbeli kölcsön jel-
zálogi kölcsönre leendő átalakításába beleegyezik és az el-
nökséget feljogosítja, hogy az e czélra, különösebben a köt-
vény kiállítására és a tőke és 5V2 % kamatainak a Tiszaroff, 
p.-gyendai és fegyverneki ingatlanokra leendő bekebelezésnek 
megengedhetésére szükséges meghatalmazást gróf Degenfeld 
Imre, gróf Lónyay Menyhért, b. Kochmeister Fr igyes és 
Szilágyi Sándor urak részére kiállítsa. — Egyút ta l elhatá-
rozza, a többi evang. ágost. és reform, liitv. egyházkerülete-
ket felhívni, miszerint a báró Baldácsy alapítványt kezelő 
állandó bizottság szervezetének, jogainak és kötelezettségei-
nek és az egyházkertiletekhezi viszonyának meghatározását 
tárgyazó szabályzat kidolgozására alakítandó bizottságba 
mielőbb tagokat válaszszanak. 

22. Gfyőry Vilmos, a kerület ez időszerinti egyházi főjegyzője 
bejelentvén, hogy ebbeli hivataloskodásának 3-dik éve a jelen közgyű-
léssel lejárt és egyházi főjegyző választása szükséges, 

a kerület közfelkiáltással ugyancsak Győry Vilmos 
urat választja meg egyházi főjegyzőjévé. 

23. U. a. j . k. 19. pontja kapcsában olvastatik az ott kiküldött 
bizottság tagja inak, Sárkány János és Doleschall Sándor uraknak je-
lentése, mely szerint a „Helyettes papok számára szolgálandó utasí-
tást" valamint a „tanítóválasztás szabályzatát" a kerületnek beter-
jesztik. 

A közgyűlés a két munkálatot érdemleges tárgyalás és 
vélemény-adás végett az esperességek egyházaihoz leszál-
lítja, azon meghagyással, hogy az esperességek, véleményei-
ket, legkésőbb a jövő 1881-dik évi juliushó végéig a főtisz-
telendő Superintendens úrhoz beterjeszszék. 
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A gyűlés 3-<lik napja 1880. oktober 12-(likén. 

24. Az oktober 11-dikén tartott gyűlés jegyzőkönyve felolvas-
tatván 

hitelesíttetik. 

25. Olvastatik az idei kerületi gyiilés jegyzőkönyve 7. pontja 
szerint a maskovai ügyben kiküldött bizottságnak itt egész terjedel-
mében fölvett e következő jelentése : 

F ő t i s z t e l e n d ő é s M é l t ó s á g o s e g y h á z k e r ü l e t i 
k ö z g y ű l é s ! 

A maskovai ügy a Főtisztelendő és Méltóságos egyházkerületi köz-
gyűlés által megvizsgálás és véleményes jelentéstétel végett hozzánk 
utasíttatván, tiszteletteljesen jelentjük, hogy megbizatásunkban eljár-
tunk, miről a főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi közgyűlésnek 
a következőkben számolunk: 

A maskovai ügyben az ügyiratok szerinti tényálladék a követ-
kező : Hansell Kálmán ottani lelkész m. évi augustusban megtébolyo-
dott. „Az első őrültségi rohamok Turócz-Sz.-Mártonban ütöttek ki 
rajta, hol egy egészen ismeretlen leányt az utczán nőül kér t ; innét haza 
utaztában Körmöczön kiszállt s a gyógyszertárban cyankálit kért, hon-
nét a gyógyszerész intézkedése folytán s a városi hatóság felügyelete 
mellett Losonczra, innét Maskovára kisértetett. Itt kútba akart ugrani, 
s miután ebben megakadályoztatott, beretvával torkát megmetszette; 
sok vérvesztés után gyógykezelés végett a budapesti Rókus-kórházba 
szállíttatott, hol kétszer felakasztotta magát, de ideje korán öngyilkos-
sági szándéka megakadályoztatott, s mult év september elején a bu-
dai állami tébolydába elhelyeztetett." 

Az ezen felette szomorú eset következtében elárvult maskovai 
egyház eleinte a szomszéd, ésperesileg oda kirendelt papok későbben 
ugyancsak esperesi megbízás folytán Soltz András, esperes, segédlel-
kész által láttatott el lelkiekben. 

Időközben a főtisztelendő Superintendens ur kérdést intézett a 
nógrádi espereshez az iránt, miképen láttatik el M a s k o v a ? — s egyút-
tal azon nézetét fejezte ki, hogy Maskován az egyház érdekében — 
és tekintettel a szerencsétlen Bansell állapotára rendes lelkész válasz-
tása lenne megejtendő. A főesperes oda is utasította a Felső-Nógrád-
ban illetékes alesp., hogy ejtse meg a választást. Ez Maskovára kiment, 
kijelölő gyűlést tartott, és — miután a maskovai egyház egyedüli je-
löltjének Soltz Andrást jelentette ki (nemcsak, hauem az iránt is kérte 
fel az intézkedő alesperest, hogy épen azért más jelölteket ne is küld-
jön oda, — a választó gyűlést febr. 7-re kitűzte, habár Bansell János 
ottani tanító, s az elmebeteg lelkész atyja ez ellen óvását jelentette 
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be. A választás a kitűzött határnapon — febr. 7-én — meg is tarta-
tott; Soltz András egyhangúlag megválasztatott és febr. 15. mindkét 
esperesnek tettleges közreműködése mellett hivatalába ünnepélyesen 
és az utasítások követelte módon be is igtattatott. 

Ezen ügy természetszerűleg a nógrádi esperesség elé kerülvén, ez 
1880. Jun . 17 én tartott gyűlésében, az alesperesnek azon jelentése 
következtében, hogy ő „meg lévén győződve arról, hogy Bansell Kál-
mán többé nem működhetik mint rendes lelkész, a lelkészválasztást 
megejtendőnek vélte, s ezen eljárása által csak egyháza javát akarta 
előmozdítani" — azt határozta, hogy „a maskovai papválasztás mint 
idő előtti helyteleníttetik, Soltz Endre az egyházban paphelyettesi mi-
nőségben meghagyatik s neki az utódlási jog is biztosíttatik, mihelyt 
az esperes, consistorium Bansell Kálmánra nézve az esetben, ha orvo-
silag végleg gjyógyíthatlannak lesz kijelentve, a nyugdíjaztatás elvét 
kimondja; egyelőre azonban a paphelyettes urat a jövedelem 50%-ja 
illetendi. 

Az esperességnek ezen határozata ellen felfolyamodik a masko-
vai egyház, mely felfolyamodást az uj lelkész saját folyamodványával 
együtt azon mindkettő által előadott kérelemmel terjeszti be, hogy az 
esperesség fenthivatkozott határozatának hatályon kivűl tételemellett, 
rendes lelkészi minőségében megerősíttessék és a szerencsétlen Ban-
sellről gond viseltessék. Itt megjegyezzük, hogy az ujonan válasz-
tott lelkésznek, Soltz Andrásnak hiványát a nógrádi főesperesi hivatal 
azon záradékjegyzettel erősítette meg, hogy a kimutatott papijövede-
lemből addig, mig a főtisztelendő bányakerület vagy a papgyámoldai 
pénztár Bansell Kálmán tébolyodott lelkész ellátásáról máskép nem 
gondoskodik, Soltz András maskovai lelkész évi 200 frtot Bansell 
Kálmán javára fizetni köteleztetik." A maskovai egyháznak ezen fo-
lyamodványához csatolva van a m. k. országos tébolyda-igazgatóságá-
nak 1880. aug 28-án kelt és a nógrádi esperes felügyelőhöz annak 
kérdése folytán intézett válaszirata, melynek veleje az, hogy „tekintve 
Bansell Kálmán elmebetegségének hosszabb tartamát és a súlyos kór-
formát: a legnagyobb valószínűséggel felvehető, hogy Bansell Kálmán 
elmebetegségéből nem fog meggyógyulni." Ugyanezen felfolyamodás 
következtében Bansell János, maskovai tanító, a szerencsétlen lel-
késznek atyja és gyámja az iránt folyamodik a kerületi gyűléshez, 
hogy a nógrádi esperességnek fentérintett határozata megerősíttessék. 

Az ügyiratok szerinti ezen tényálladéknak kellő és komoly meg-
fontolása és tárgyalása utón a kiküldött és tiszteletteljesen aláirt bi-
zottság szótöbbség által hozott határozatával a következőket java-
solja a főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi közgyűlésnek. 

1. Tekintettel arra, hogy Bansell Kálmán habár őríiltségi roha-
mokban, de ismételt őríiltségi rohamokban és tettleg olyan tetteket 
követett el, melyek őt a lelkészi hivatalnak viselésére ha nem is min-
denütt, de bizonyosan Maskován okvetlenül képtelenné teszik, nemcsak 
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azért, mert még a netalán mutatkozható, noha a tébolyclai igazgatóság 
bizonyítványa folytán valószintitlen javulás esetén is, a visszaesésnek 
veszélye egyátaljában elhárítva nincs, s ezzel tehát karöltve azon kö-
telesség is háramol az egyházi hatóságra, hogy egyrészt a lelkészi 
magasztos, szellemi hivatást, másrészt az egyháznak legszentebb érde-
keit, a vallásos épülés és gyarapodás, az Isten igéjének egészséges 
hirdetése és a szentségek komoly és méltó kiszolgáltatása által elérhető 
czéljait ezen veszélynek kitenni ne engedje; tekintettel arra, hogy a 
Bansell Kálmán lelkész által habár beszámíthatlan állapotban, de 
mégis oly f lagransul elkövetett sajnos öngyilkossági kísérlete ezt 
nem ugyan a testi, de igenis a még sokkal fájdalmasabb szellemi halál 
végcsapásával sújtot ták; tekintettel arra, hogy ennek következtében 
az egyháznak lelkészi hivatala betöltendő volt és hogy nem forgott 
fenn akadály, ezt rendes lelkésznek választása által betölteni, annyival 
kevésbé, mert ez volt nemcsak az illetékes egyházi hatóságnak érett 
megfontolás után s az egyház javának szem előtt tartása mellett szer-
zett meggyőződése, hanem egyúttal a maskovai egyháznak is az ügy-
iratok szerint beigazolt határozott és ismételve kifejezett kívánsága; 
tekintettel arra, hogy a február 7-én keresztül vitt egyhangú választási 
actusnak törvényes alakisága ellen semmi oldalról felszólalás nem 
tör tént ; és tekintettel végtil arra, hogy a nógrádi esperességnek több-
ször hivatkozott határozata annyiban kifogásolható, a mennyiben da-
czára annak, hogy a választást mint idő előttit helyteleníti, mégis a 
megválasztottnak, mint ilyennek, az utódlási jogot is megítéli, holott az 
egyik a másikat nem engedi meg, az utódlási jognak megszavazása 
pedig nem önállóan az esperességnek, hanem ennek beleegyezése mellett 
az egyes egyházak joga : mondja ki a főtisztelendő és Méltóságos Egy-
házkerületi közgyűlés, hogy a nógrádi esperességnek 1880. évi junius 
17-én, 27-ik sz. a. hozott határozatát feloldja, a Maskován 1880. évi 
febr. 7-én törvényszerűen véghezvitt választást megerősíti; az újonnan 
választott lelkészt a rendes lelkészi minőségben meghagyja, azt a hi-
ványilag a tébolyodott Bansell Kálmán fenntartására kikötött 200 frtnak 
megfizetésére kötelezi, s az ezen felül az elmebeteg lelkész számára 
netán még szükséges összeg előteremtéséről és kiutalványozásáról 
gondoskodik az ezen czélokra rendelkezése alatt levő tőkékből. 

2. Hogy azonban jövőre oly vitás esetek, mint épen a jelen igen 
fájdalmas és sok félreértést és keserűséget szült eset — elő ne fordul-
janak, kötelességének ismeri a kiküldött bizottság, tiszteletteljesen 
felhívni a Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerület i közgyűlést 
azon körülményre, hogy lelkészválasztási szabályaink az iránti 
intézkedésekben: mikor ürül meg a lelkészi hivatal és mikor 
mily feltételek alatt töltendő az be — egy igen érzékény hiányt mutat-
nak fel — és egyúttal alázattal felkérni a Főtisztelendő és Méltóságos 
Egyházkerületi közgyűlést, hogy e hiánynak pótlásáról gondoskodni 
méltóztassék. 
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Az összes ügyiratoknak j. alatti visszazárása és kitűnő tiszteletünk 
kifejezése mellett maradunk, 

Budapesten, 1880 évi october 11-én. A Főtisztelendő és Méltó-
ságos Egyházkerületi közgyűlésnek, a láza tos szolgái: Fabiny Teofil 
mint bizottsági elnök, Doleschall Sándor bizottsági tag, Huszágh Dániel 
bizottsági tag, Thébusz János bizottsági tag, Moczkovcsák János bizott-
sági előadó. 

Ezen bizottsági javaslat ellenében, a nógrádi esperesség egyik 
küldötte azon ellen-indítványt terjesztvén be: utasítsa vissza a kerület 
a fölebbezést, s erősítse meg a nógrádi esperességnek 1880 junius 
17-dikén tartott közgyűlése 27-dik pontjában foglalt s fönebb főpont-
jaiban idézett határozatát : ezen ép oly fontos, mint a szerencsétlen 
lelkész gyászos sorsa által a legmélyebb részvétet fölkeltő ügy, a tár-
gyat minden oldaláról megvilágító hosszas és kimerítő megvitatás alá 
bocsátatván, a tárgyalás folyamában benyújtott kérelem 

nyomán, a kerületi utasítások tizenhetedik része ötödik 
szakaszának 2. és 3. pontjaiban foglalt intézkedése szerint 
szavazás utján döntetett el, melynek eredménye azt tünteté 
ki, hogy a bizottság javaslatának — az alább megjegyzendő 
pont kivételével, — elfogadása mellett, b u s z o n k e t t e n , 
névszerint Belohorszky Gábor. Bodó Lipót, Osztroluczky 
Géza, Bachat Dániel, 'Sembery Imre, Wladár JanoS, Veres 
Pál, Margócsy József, Moczkovcsák János, Huszágh Dániel 
esperes és esp. felügyelő urak, továbbá Bierbrunner Gusztáv, 
Scultéty Pál lelkészek, Kemény Mihály, Szeberényi Andor, 
Szeberényi István, Händel Vilmos, Bartholomaeidesz Gyula, 
Büsbach Ádám, Kolbenhayer Samu, Breznyik János, Ta tay 
István és Batizfalvy István esperességi és főiskolai küldött 
urak nyilatkoztak ; e l l e n e pedig tizennyolczan, névszerint 
Scultéty Ede, Kramár Béla, Raáb Károly, Achim Ádám es-
peres és esp. felügyelő urak, és Dr. Szalkay Gyula, Koszto-
lányi Aurél, Harsányi Sándor, Sárkány János, Czinkovszky 
Márton, Doleschall Sándor, Kolpaszky Mihály, HollesDániel, 
Svelila János, Simko Frigyes, Wladár Viktor, Láng Adolf, 
Kiss Endre és Thébusz János esperességi kiküldött urak nyi-
latkoztak, e szerint a kerület, négy szavazat többséggel, a 
bizottsági javaslat 1 pontját egész terjedelmében határozati 
érvényűvé emeli, s annak végpontjában foglalt ezen javasla-
tát pedig, „hogy az elmebeteg lelkész számára netalán még 
szükséges összeg előteremtéséről és kiutalványozásáról gon-
doskodik" akképen teszi magáévá, hogy Scholcz Andor hivá-
nyában biztosított 200 forinthoz a maga részéről a kezelése 
alatt álló pap-tanár gyámolda tőkéjének kamataiból évenként 
100 azaz egyszáz forint segély összeg kiadatását rendeli mind-
addig, mig a szerencsétlen lelkész e gyámolítást szükségli. 
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A mi azonban ugyanezen javaslat 2-dik pontjában fog-
lalt indítványt illeti, mely szerint ezen szomorú eset alkal-
mából a csak nemrég bővített lelkész-választási szabályzat, 
ilynemű eseteket is felölelő ujabb pontozattal volna bővítendő : 
ezt a kerület szükségesnek nem látja. 

Ugyanezen határozat hozatala után pedig közvetlenül 
Wladár Viktor, Láng Adolf, Holles Dániel, Svehla János, 
Kiss Endre, Thébusz János, Simkó Frigyes, Geduly Elek 
Ferencz, a javaslat ellen a tárgyalás elején benyújtott ellen-
indítványuknak az egyetemes gyűlésre leendő fölebbezését 
jelentvén be, a kerület azokat, kik ugy a tárgyalásnál véle-
ményük nyilvánításával valamint nagyobb részt a szavazásnál 
szavazatukkal is befolytak, érdekelt feleknek nem tekintheti, 
s így fölebbezésüket visszautasítja annálinkább, mivel a füg-
gelék 12. pontja szerint, a kerület véglegesen döntvén, — a 
felebbezésnek helye nincsen. 

2G. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 20. pontjának kapcsában 
olvastatik a Székács-alapot kezelő bizottság jelentése, mely szerint — 
a némi csekély szükséges kezelési költségek levonásával — ezen alap 
mai napon 1453 frt 94 kr teszen, mely összeget az eddigi kezelő bi-
zottság ezennel a bányai Egyházkerület rendelkezése alá bocsátja, 
a felmutatott nyugtával is bizonyítván, hogy az a kerület pénztárába 
letétetett, 

a kerület az elért eredményt örvendetes tudomásúl veszi, 
— a kezelő bizottság tagjainak nagytiszteletü Raab Károly 
és id. Plat tby György uraknak, buzgó és lelkiismeretes fá-
radozásáért köszönetét nyilvánítja, s egyszersmind elhatá-
rozza, hogy ezen 1453 frt 94 kr, a kerület birtokában lévő 
s 4800 frt összegre rugó eddigi pap-tanár gyámolda tőkéjé-
vel egyesítessék, s mától fogva „Székács-alap" néven kezel-
tessék, s kamatai elaggott s tehetetlenekké vállt papok és 
tanárok gyámolítására fordítassanak. A kerület ezen hatá-
rozatával egyszersmind a „Székács-alapra" vonatkozó min-
den eddigi határozatok s intézkedések, végleg elintézettek-
nek nyilvánítatnak. 

27. Ugyanazon jegyzőkönyv 25 és 26. pontjai kapcsában olvas-
tatván az egyetemes felügyelő úr szivességéből beküldött Kassai, 
Kubinyi és Temlin-féle végrendeletek, úgy szinte a Szinovicz-féle vég-
rendelet másolatai, 

tudomásúl vétetnek s a levéltárba eltétetni hatá-
roztatnak. 

28. Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja kapcsában olvastatik a 
bánsági esperes urnák a bánáti missio állapotáról beterjesztett jelen-
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tése, mely szerint ez a bánsági esperességben két lelkész közreműkö-
dése mellett zavartalanul és eredményesen folyik, Istenországának di-
csőségére és terjedésére, s az utóbbi év folytán is tetemes segélyben 
részesült úgy a lioni mint külföldi gyámintézetektől, különösen pedig 
az áldott Gusztáv Adolf egylet részéről, mely a missiót ezer márka 
gyámolításában részesíté: 

Örvendetes tudomásúl vétetik, s a kerület csak kedves 
kötelességét teljesíti, midőn a gyámolító kegyes intézeteknek 
általában, az áldott Gusztáv Adolf egyletnek pedig különö-
sen is, hálás köszönetet szavaz. 

29. Ugyanazon jegyzőkönyv 30. pontjának kapcsolatában olvas-
tatik a nógrádi esperesség jelentése, a losonczi állami tanítóképző inté-
zetben Kasztner Pál Ede vallástanító úr által teljesített hitoktatásról, 
mely jelentéd szerint, ezen tanítóképző intézetben a lemúlt év folytán 
4 férfi és 4 nő képesítetett tanítóságra a vallástanból jeles, jó és ki-
elégítő eredménynyel. Úgyszinte az aradi lelkész hasonló tárgyú jelen-
tése az aradi állami tanítóképzőben teljesített vallástanításról. 

Tudomásul vétetnek. 

30. Ugyanezen pont kapcsában tárgyaltatik a losonczi egyház 
kérvénye, mely szerint a kerületet arra kéri, hogy „a losonczi evangé-
likus segédlelkész, mint főgymnasiumi és tanítóképezdei vallás és szláv 
nyelv tanárának fizetési ügyét végérvényesen s mielőbb szabályozni 
méltóztassék," úgy szinte Kasztner Pál Ede vallástanár urnák kér-
vénye, melyben a nógrádi essperesség által az 1878 9-ik tanévre fizeté-
séből levont 150 frtot kifizettetni kéri. 

A kerület, ugyanezen ügyben tavalyi közgyűlése 54-dik 
pontjában hozott határozata első pontját tovább is fentartja, 
a vallástanítás sikeres folytathatásának érdekében a losonczi 
állami tanítóképzőben működő vallástanár díjazására ez év-
ben ez egyszer még 100 forintot utalványoz, de egy-
szersmind azt is kijelenti, hogy e czélra többé, oly sok 
oldalról igénybe vett pénztárából, jövőre semmi segélyt sem 
nyújthat. 

A gyűlés 4-ik napja 1880. oktober 13. 

31. Az oktober 12-dikén tartott gyűlés jegyzőkönyve felolvas-
tatván 

hitelesítetik. 

32. Olvastatik a tavalyi jegyzőkönyv, melynek 24-dik pontja 
kapcsában Breznyik János selmeczi igazgató tanár úr részletes jelen-

őd 
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tést tesz a selmeczi főgymnasium állapotáról, nevezetesen arról, hogy 
az utóbbi tanévekben a tanulók száma oly örvendetesen gyarapodott, 
s a folyó tanévben is oly nagy az, hogy különösen az egyesített órák-
ban az V. és VI. meg a VII. és VIII. osztályok egy-egy teremben már 
csak oly szűken férhetnek el, hogy az iskola-épület több tantermének 
átalakítása vállr szükségessé, mely átalakítás a kerület jóváhagyásának 
reményében, részben már eszközöltetett i s ; felsorolja továbbá a táp díj 
elengedésében részesülteket; megérinti főbb tételeiben az iskolai pénz-
tár állapotát; jelenti, hogy az igazgató tanács, Benda Péter Pál tanár 
úr fizetésének évenként 50 forinttal leendő javítását a rendelkezésére 
álló összegekből, elhatározta ; úgy szinte hogy a tanács, ugyanezen 
forrásból, Möesz Géza tanár úrnak, az énektanításért járó 30 frt, és 
a lakásdíj gyarapítására javasolt 20 forint többletet hasonlóképen 
megszavazta. Kéri a kerületet, hogy a lyceum pénztárában évről évre 
mutatkozó hiány megszüntetése végett, egyezzék bele, a tanpénznek 
18 forintról 20 forintra leendő fölemelésébe. Ugyszinte azon kéréssel 
fordul a kerülethez, hogy a tanulók számának örvendetes szaporodá 
sával szemben, a jelenleg alkalmazott tanerők számra nézve immár 
elegendők nem lévén, még egy tanár alkalmazásáról legyen gondos-
kodva, kinek rendes fizetését azonban a kerület kegyeskednék magára 
vállalni Végül kéri a kerületet, az évenként nyújtott 3000 forint 
segélynek szives megszavazására; egyszersmind azt is jelenti, hogy 
mind az igazgatóság, mind a kerületi iskolatanács három évi hiva-
talfolyama ez idén lejárt s újfent választás által lesz betöltendő, 
valamint jelenti azt is, hogy a selmeczi egyház részéről ezen lyceum 
pénztárnokává idősb Kachelmann Károly úr, a jövő 1880|83-ig tartó 
cyclusra is közfelkiáltással megválasztatott, kinek e hivatalában meg-
erősítése kéretik. 

A kerület íi kimerítő jelentést, s abban a tanulók szá-
mának örvendetes szaporodását örömmel veszi tudomásúl; a 
kért 3000 forinttal a főiskolát ez évben is gyámolí t ja ; a két 
tanár fizetésének a jelentésben említett módon leendő javítá-
sát helyben hagyja, az eddigi 18 forint évi tandíjnak, évi 
20 forintra leendő fölemelését megengedi; a foganatba vett 
szükséges építkezést tudomásúl veszi, — az intézetnek egy 
ujabb tanerővel leendő gyarapítását azonban, kinek díjazá-
sát a kerületi pénztár a jelen körülmények között fenakadás 
nélkül meg nem bírhatná, el nem rendelheti. A mi pedig a 
megürült hivatalok betöltését illeti: a következő három évi 

.cyclusra : az igazgatóságra egyhangúlag Breznyik János 
urat választja meg, a selmeczi egyház által megválasztott 
pénztárnokot, idősb Kachelmann Károly urat, hivatalában 
megerősíti, a főiskolai tanácsba pedig e következőket vá-
lasztja : Helybeli felügyelőül: Farbaky István kir. bányá-
szati igazgató u ra t ; vidéki felügyelő-elnökül 'Sembery Imre 
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urat, a lionti esperesség felügyelőjét; helybeli tagokúi : 
Hrencsik Károly, Händel Vilmos, Dr. Rombauer Lajos, 
Dr. BolemannIstván, ScholczGyula kir. erd. tanácsos, Kerpely 
Antal kir. bányatanácsos, Ollik Pál ügyvéd, Kövessy János 
ügyvéd, Ileincz Hugó ügyvéd, Kostyenszky Adolf, kincstári 
számtiszt, Porubszky Sámuel kincstári bányagondnok, Richter 
Károly kir. bányatanácsos, Scholcz Vilmos, Jecsovics Károly, 
Csömöz Miklós tanár urakat, a már említett igazgató és pénz-
tárnok urakkal egyetemben; vidéki tagokúi pedig : Gróf 
Stainlein Ottó, Ivánka Zsigmond, Zmeskall Zsigmond, Kalmár 
La jos , Laszkáry Miklós, Bodó Lipót , 'Sembery István, 
Huszágh Dániel, báró Radvánszky János, Masztis Ádám, 
Scjimidt György, Lipthay János, Thébusz János és Raab 
Karoly lelkész urakat . 

33. Ugyanezen tárgy kapcsolatában olvastatik a tavalyi köz-
gyűlés jegyzőkönyve 48-dik pontjában kiküldött bizottság e következő 
jelentése: 

Jegyzőkönyve az 1879. évi bányák, közgy. jegyzők. 48 pontja 
által a kerületi tanítóképezde felállításának ügyében véleményadás vé-
gett kiküldött bizottságnak. 

Miután a kiküldetés tárgyára vonatkozólag két indítvány, illető-
leg tervezet érkezett be: ugyanis a Szarvason már létező képezde töké-
letesbítése tekintetében Sárkány János és Benka Gyula uraktó l ; a 
Selmeczen egészen újból felállítandóra nézve Breznyik János és Hän-
del Vilmos uraktól —- úgy ezen beterjesztmények mindenekelőtt felol-
vastattak és alapos, minden körülményt megfigyelő komoly és részre-
hajlatlan tárgyalás alá vétettek és pedig annál inkább, mert azon segély, 
melyet a két beadvány a kerület pénztárából kér, majdnem egyenlő 
mennyiségű. 

A lelkiismeretes tárgyalás következtében a bizottság azon meg-
győződésre jutott, miszerint leghelyesebben j á r el, ha megállapodását 
ekképen körvonalozva terjeszti a főt. kerületi közgyűlés elé kegyes 
intézkedés véget t : 

Örömmel üdvözli a bizottság a két beküldött tervezetet 
és annak indokait teljes mértékben méltányolni tudja. Külö-
nösen elismeri azon nagy érdemeket, melyeket magának mind 
a békési esperesség, mind a szarvasi egyház és annak lel-
készi és tanári kara az által szerzett, hogy Szarvason a 
kerület támogatása nélkül már is oly tanítóképezdét 
létesített, melynek oklevelei államérvényesek és mely-
ből kikerülő tanítók mind az államszabta követeléseknek, 
mind az egyház igényeinek tanítói szakavatottságuk folytán 
minden tekintetben megfelelnek. Őszintén óhajtaná a bizott-
ság, hogy eme képezde a tökéletesség lehető legmagasabb 
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fokára emeltetnék. Fájdalom, a felvidéken a körülmények 
olyanok, hogy ifjaink, kik a tanítóságra készülni akarnak, 
kénytelenek felekezetnélküli képezdéket felkeresni, honnan 
egyházunk javát előmozdítható képességekkel ki nem kerül-
hetnek, mert az ott uralkodó szellem egyházi életünk czél-
jainak nem felel meg. Ez evang. egyházunkra nézve oly ká-
ros körülmény, hogy a bizottság egyhangúlag abban állapo-
dik meg, hogy Selmeczen létesítessék egy tanítói képezde, 
melyben felvidéki ifjaink tanítói kiképeztetést nyerhessenek. 
É s pedig: 

1. Szerveztessék két képezdei tanári állomás. 
2. A selmeczi lyceumnak tanári kara minél előbb ter-

jeszszen a főt. Superintendens úr elé egy tüzetes és alaposan 
indokolt tervet a felállítandó képezdére vonatkozólag. 

3. A kerületi pénzügyi bizottság és az érdekelt espe-
rességek kerestessenek meg, mennyi pénzsegélylyel járul-
hatna e képezde fentartásához a kerületi pénztár és minden 
egyes érdekelt esperesség? 

Midőn a bizottság azon reményben van, hogy a felsoroltakban 
lehetőleg legjobban oldotta meg feladatát, megállapodását a főtiszte-
lendő és méltóságos kerületi közgyűlésnek kegyes elfogadás végett 
tiszteletteljesen ajánlja. 

Budapest, 1880. évi okt. 9-én. Bierbrunner Gusztáv, helyett, biz. 
jegyző. 

Ezen jelentés alapján a kerület, a Szarvason már fen-
álló tanító-képző intézetet, kerületi intézetnek nyilvánítja, 
— de egy második, még pedig Selmeczen felállítandó kerü-
leti tanító-képző intézetnek szükségét kimondja. Felhívja 
tehát az esperességeket, — kiknek ez ügyet a legmelegebben 
figyelmébe s áldozatkészségükbe ajánlja, — nyilatkozzanak a 
jövő 1881. julius végéig a főtisztelendő Superintendens úrhoz 
beküldendő jelentésökben, mennyivel hajlandók az esperes-
ségek által fentartandó egyik tanári állomáshoz évenként 
hozzájárulni, — a másik szükségelt tanerő a kerületi pénz-
tárból díjaztatván. A mennyiben pedig az esperességeknek, 
ezen egyik állomás teljes ellátását biztosító ajánlata ép úgy 
óhajtandó a mily remélhető, — s viszont annak is égető szük-
sége forog fenn, hogy a tanító-képző intézet működését men-
nél hamarább megkezdhesse, — a selmeczi főiskola tanár-
kara felhívatik, dolgozza ki a tanító-képző intézet tantervét, 
s azt 1881 márczius l-jéig küldje be a főtisztelendő Super-
intendens úrhoz, ki azt egy e czélból ismét egybehívandó 
eddigi bizottság elé terjesztvén, javaslat alakjában majd a 
kerületi gyűlésnek benyújthassa. Addig pedig, a kerület el-
ismeréssel veszi tudomásúlnagytiszteletü Achim Adám békési 
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esperes urnák azon jelentését, mely szerint az esperességek 
felhivandók, hogy a tanítói pályára lépni szándékozóknak 
figyelmébe a ján l ják : hogy a tanító-képző intézetet látogatni 
akarókat, a szarvasi intézet nemcsak a legszívesebben fogja 
kebelében látni, hanem őket, a körülményeitől kitelhető mér-
tékben, minden lehető előnyben is részesítendő 

34. Ámul t évi jk . 33dik pontja kapcsában olvastatnak a vallás és 
közoktatásügyi m kir. minisztériumnak a f év közben a Superinten-
dens úrhoz beérkezett és legott elnökileg elintézett leiratai : 

1. 1879. sept. 2. 24231. A szegedi egyház kérvénye a minister-
elnök úr ő nméltóságához áttétetett 

2. 1879! sept. 4. 23171. A Torontál vármegyébe kinevezett 
ideiglenes iskolalátogatók névsora. 

3. 1879. sept. 14. General-Commando. 14561. Simkovic János 
kinevezése tábori lelkészszé. 

4 1879. sept. 15. 25388. Kérdéstétel a würtembergi állam-
polgárok keresztleveleinek díjmentességére nézve. 

5. 1879. sept. 5. 24793. A polgári iskolák helyesebb szerve-
zéséről. 

6. 1879. okt. 6. 22564. A hitoktatók állami díjazása nem 
teljesíthető. 

7. 1879. okt. 23. 29558. Kérdéstétel Küfaber György és 
Torkos László Bésán-féle ösztöndíjasok hol és miként-tanulásáról. 

8. 1879. okt. 14. 28293. A polgári iskolák tanterve két példány-
ban megküldetik. 

9. 1879. november 9. 31291. Középiskolai statistikai adatok 
kéretnek. 

10. 1879. nov. 20. 32182. Lövy Simonnak az éiettségi pótvizsga 
letétele megengedtetik. 

11. 1879. nov. 15.30717. MasznyikGyulahonvédsegédlelkészszé 
kineveztetik. 

12. 1879. nov. 18. 32218. A nem-magyar ajkú iskolák számára 
készült tanterv 150 példánya megküldetik. 

13. 1879. nov. 23. 1290. ein. sz. Az államkincstár részéről üzleti 
biztosítékul elfogadott értékpapírok. 

14. 1879. decz. 3. 1366. ein. sz. Az újévi köszöntések megszün-
tetéséről. 

15. 1879. nov. 26. 1351. ein. sz. Rovatminta a védköteles 
egyénekre. 

16. 1879. nov. 29. 30886. A Természettudományi Társulat 
kiadványai leszállított áron kaphatók 

17. 1879. decz. 33582. A Bésán-féle pályázat kihirdetése. 
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18. 1879. decz. 14. 30996. Fegyelmi eljárás sürgetése Lukácsik 
István bakabányai tanító ellen haza ellenes üzelmek okából. 

19. 1979. decz. 18. 35091. A Bésán-féle ösztöndíj 100 fr tra ki-
igazítva. 

20. 1879. deczember l9 . 34304. Az ösztöndíjas tanulók nyilván-
tartása. 

21. 1879. decz. 20. 34392. Az államsegély hovafordítása tudo-
másul vétetik. 

22. 1879. decz. 29. 36082. Az alberti-irsai s állítólag a lelkésztől 
eredő sértő nyilatkozat ügyében teendő vizsgálat. 

23. 1879. decz. 15. 32957. „A nemzeti nőnevelés" czimü folyóirat 
ajánltatik. 

24. 1879. decz. 27. 1472. ein. sz. Az ipariskola felállításáról. 
25. 1880. január 7. 120. Kovács Vilmos és Ernő folyamodványa 

elutasítva. 
26. 1879. decz. 29. 35,803 sz. (Anyakönyvi kivonatok és családi 

értesítők bélyegmentessége). 
27. 1880. j anuár 13. 34361. A felekezeti iskolák segélyezése. 
28. 1880. január 19. 1939. A tanító és tanítónő képzők 1878/79 

évi kimutatásának táblázata. 
29. 1879. deczember 16. 35111. Utasítás a kir. tanfelügyelőknek a 

tanítók nyugdíjazására. 
30. 1879. deczember 15. 7449. A népmozgalmi adatok táblázatai 

megküldetnek. 
31. 1880. jan. 14. 35603. A hont-megyei ambulans tanítók intéz-

ményének életbeléptetése. 
32. 1880. jan. 20. 910. Gen.-Comm. Koricsanszky Gusztáv tábori 

lelkészszé kinevezése. 
33. 1880. jan. 20. 910. Gen.-Comm. Linder Mihály tábori lelkészszé 

kinevezése. 
34. 1880. jan. 19. 1939. A képezdé^ statistikai adatai kíván-

tatnak. 
35. 1880. jan. 5. 53184. kapcsolva 160. ein. számhoz. A szegedi 

árviz k árosultak s egélyezésér ő 1. 
36. 1880. febr. 12. 4521. Kossuth Tivadar és Kossuth Ferencz 

keresztlevelei hitelesítése. 
37. 1880. jan. 16. 653. A Wohlfarth-Bartalus-féle „Elemi össz-

hangzat és számjelzéstan" ajánltat ik. 
38. 1880. jan. 24. 116. (A harmadik korosztályt tíílhaladtak 

nősülése.) 
39. 1880. febr. 14. 3365. Kérdéstétel Vozárik János tanképesí-

tése felől. 
40. 1880. febr. 4. 1200. A rögtön itélő bíróság kihirdetése. 
41. 1880. febr. 22. 289. elli sz. Az egyházi hatóságok kezelése 
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alatt álló pénztárakból felvett járandóságok után kiállított nyugták 
bélyegelése. 

42. 1880. február 28. 335. elli. sz. A törvény és rendeletek tára 
Légrády testvéreknél megrendelendő. 

43. 1880. márczius 1. 4480. A magyarhoni földtani társulat kiad-
ványai ajándékul ajánltatnak. 

44. 1880. marczius 4. 6650. Véleménykérés Bartsch Ferencz 
tanuló kérvénye felől. 

45. 1880. február 20. 4051. Pestalozzi művei ajánltatnak. 
46. 1880. marczius 10. 6833. Véleménykérés Hirschler Béla 

tanuló kérvénye felől. 
47. 1880. marczius 10. 6997. Ugyanaz Csiszár Jánosé felől. 
48. 1880. február 27. 5032. A „magyar gyiimölcsészet és kerté-

szeti füzetek" alánltatnak. 
49. 1880. márczius 7. 6740. A selyemtenyésztés ajánlása. 
50. 1880. márczius 7. 5744. A „földrajzi közlemények" ajánl-

tatnak. 
51. 1880. márczius 25. 7771. Vozarik János tanképesítési vizs-

gája sürgetése. 
52. 1880. április 1. 5418. Statiszt. hiv. Kis-Oroszi adatai siir-

gettetnek. 
53. 1880. április 3. 9162. Weiszberger Géza vizsga összevonha-

tási kérvénye. 
54. 1880. márczius 23. 8425. Kristóf Antal. U. a. 
55. 1880. márczius 27. 8599. Tanképesítő okmányok kiállítása 

érdekében történt felterjesztés a bács-bodrog megyei tanfelügyelő 
részéről. 

56. 1880. márczius 25. 9420. De Gerando Antonina „Nőtan" 
czimű munkája ajánltatik. 

57. 1880. április 4. 9888. A bécsi theologiai fakultás előadás-
jegyzéke. 

58. 1880. április 15. 10782. Kristóf Antal és Weiszberger Gézá-
nak az osztályösszevonási vizsga megengedtetik. 

59. 1880. márczius 31. 5693. A Balassa Zsuzsánna pályázat ok-
mányai visszaküldetnek. 

60. 1880. április 6. 9859. Úgyszinte a Bésán-félék. 
61. 1880. márczius 31. 3009. Úgyszinte az Alapy-félék. 
62. 1880. április 1. 9329. A keresztelési anyakönyvbe, új ve-

zetéknév, csak e ministerium rendeletére vezethető be. 
63. 1880. április 16. 7778. A Lukácsek ügyben felterjesztett iro-

mányok visszaküldetnek. 
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64. 1880, április 1 1. 379. ein. sz. A tartalékos állományú honvéd-
tiszteknek az időszaki fegyvergyakorlatok alóli felmentésének meg-
szorítása 

65. 1880. április 15. 10435. A földtani társulat kiadványainak 
lajstroma. 

66. 1880. április 27. 34552. A magyarországi műemlékek fen-
tartása. 

67. 1880. április 23. 9900. A műemlékek gyűjteményének második 
kötete megküldetik. 

68. 1880. május 3. 35372. A végvidéken elhaltak halotti bizo-
nyítványainak hivatalos kiszolgáltatása. 

69. 1880. május 10. 10536. A salgó-tarjáni egyház felségfolya-
modványáról vélemény-kérés. 

70. 1880. május 11. 647. ein. sz. Módosítása az államkincstár ré-
széről üzleti biztosítékul elfogadandó értékpapírok meghatározása tár-
gyában kiadott körintézvény b) pontjának. 

71. 1880. május 14. 12792 Intézkedés az irsai róm. kath. plébá-
nosnak, az ottani evang. lelkész ellen elkövetett sértésének megtor-
lására. 

72. 1880. május 14. 6770. Az ország közoktatásáról szóló mi-
niszteri előterjesztés egy példánya megküldetik. 

73. 1880. május 27. A „Nép kertésze" előfizetési íve. 

74. 1880. május 27. 672. ein. sz. Greisiger Dávid lieblingi tanító 
a koronás ezüst érdemkereszttel diszítetik. 

75. 1880. május 21. 12367. Bésán-féle ösztöndíjhoz szükséhez 
bizonyítványok. 

76. 1880. máj. 31. 14603. Micsinay Imre, hévizgyörki tanító 
nyugdíjjogosultságának megállapítására kiküldött vegyes bizottság. 

77. 1880. jun. 14. 15882. A budapesti állami középipartanoda 
szervezete megküldetik. 

78. 1880. jun. 18. 15524. A szabadságos és tartalékos katonák 
megnősiilésének bejegyzése az igazolványi könyvekbe, vagy az es-
ketési bizonyítvány kiállítása felesleges. 

79. 1880. jun. 8. 16549. A bányakerület részére 1880-ra 4750 
frt utalványoztatok. 

80. 1880. jun. 11. 16880. A tanfelügyelőknek adott utasítás 
közöltetik. 

81. 1880. jul. 9. 10290 Gen. Comm. Kramár Sámuel tábori lel-
késszé kineveztieik. 

82. 1880. jul. 3. 17041. Reil Pál és Pékár Lajos lelkészek uta-
sítatnak a honvédek halotti bizonyítványai gyors kiállítására. 



75 

83. 1880. jun. 26 18302. A Salgó-Tarjáni egyház 200 fr t kirá-
lyi segélyben lett részesítése. 

84. 1880. jul. 14. 8591. Török József czeglédi lelkész kérése az 
ismétlő iskola fentartására kért jövedelmi forrás felől, nem teljesíthető. 

85. 1880. jul. 16. 19932. Dianovszky Endre folyamodványa. 
86. 1880. sept, 4. 24386. A bácsszerémi esperesség 1880 évi 

máj. 25. tartott közgyűlésének 21 sz. a. hozott határozata módosítandó. 
87. 1880. aug. 11. 21604. Markovies József a tanító hivataltól 

megfosztatik. 
88. 1880. sept. 9. 25122. Antos János élő gyanánt felvétele az 

állítási lajstromba, kifogásoltatik. 
89. 1880/sept . 9. 24972. Mikulás Danó balassagyarmati volt ta-

nító kérvény ügye. 
90. 1880. sept. 10. 22065. (A keresztelés törvényes vagy törvény-

telen voltának az anyakönyvekbe való bejegyzése.) 
91. 1880. sept. 23, 1181. ein sz. A „Büntetőjog tá ra" czim alatt 

megindítandó hetilap megszerzése ajánltatik. 
92. 1880. okt. 5. 28133. Abaffy Miklós és a fehértemplomi állami 

főgynmasium evangy. vallástanítási ügye. 

Habár ezen leiratok alkalmazkodás végett legott köröz-
tettek, az 1879. deczember 29-dikén 35,803 szám alatt kelt, 
az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők bélyegmentes-
ségéről szóló leirat, az 1880. január 24-dikén 116. szám 
alatt kelt, a harmadik korosztályt túlhaladtak nősülését tár-
gyazó, s az 1880. september 10-dikén, 22065 szám alatt 
kelt, a keresztelés törvényes vagy törvénytelen voltának az 
anyakönyvbe leendő bejegyzéséről szóló leiratok, mint álta-
lános érdeküek, a jelen jegyzőkönyvbe egész kiterjedésök-
ben felvétetni liatároztatnak. 

A vallás és közoktatási m. kir. ministertől: 35,803. szám. 

Az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők bélyegmentes ki-
szolgáltatása tárgyában 1879. évi jan. 13-án 30,625. sz. a. kibocsátott 
körrendeletemben a pénzügyministerium által engedélyezett bélyeg-
mentesség egyedül az 1877. évi 65,760. és 1878. évi 58,773. sz. pénz-
ügyministeri rendeletekben felsorolt esetekre szoríttatott; a pénzügy-
ministerium azonban az igazságügyi ministeriumnak megkeresésére, 
folyó 1879. évi dec. hó 2-án 15755. sz. a. valamennyi pénzügyi igaz-
gatóság és illetékszabási hivatalhoz intézett rendeletével a hivatolt 
1878. évi 58,773. számú körrendeletében előirt feltételek mellett meg-
engedte, hogy a kir. közjegyzők részéről, mint az 1874. 35. t.-cz. 124. 
§-a alapján működő birói megbízottak és az 1877. évi 20. t.-cz. 245. 
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§-a alapján mint gyámhatósági megbízottak által hivatalos czélra és 
hivatalból bekivánt anyakönyvi kivonatok vagy családi értesítők iga-
zolt szegénység vagy illetőleg a hagyaték csekély értéke esetében 
szintén bélyegmentesen szolgáltassanak ki. 

Felhivom ennélfogva Nagyságodat , szíveskedjék egyházkerülete 
anyakönyvvezető lelkészeit a fenntebbiekről szoros miheztartás végett 
mielőbb értesítni. 

Budapest, 1879. dec. 29. A minister meghagyásából: Taná rky 
Gedeon, államtitkár. 

Nagyságos és főtiszteletű Dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi 
ág. hitv. evang. superintendens urnák. 

Vallás és közoktatási m. kir. ministertől: 116. szám. 
Azon felmerült kérdés alkalmából, vájjon a harmadik korosztályt 

túlhaladt i f jak házasságra lépésénél, szükséges-e a lelkészeknek az-
iránt is bizonyosságot szerezniük, hogy az illetők védkötelezettségöknek 
eleget tettek-e, avagy pedig feltétlenül egybe-adhatók-e mindazok a 
kik a harmadik korosztályból való kilépésüket kellőleg igazolják, 
minden tekintet nélkül arra, vájjon hadkötelezettségöknek eleget tettek-e, 
avagy sem, — a m . kir honvédelmi ministerium mult hó 29-én 40,184. 
sz. a. kelt átiratában kijelentette, hogy mindazon egyének, a kik a 
harmadik korosztályt vagyis 22-ik élet évök betöltése után következő 
dec. hava 31-ét már túlhaladták és sem a hadsereghez (hadi tengeré-
szethez), sem a honvédséghez nem soroztattak be, 1875-ik évi május 
hó 2-án 9075. sz. a. kelt körintéz vényemmel kihirdetett ugyanazon évi 
13,320. számú körrendelete I. pontjának a) alatti bekezdéséhez képest, 
nősülés tekintetében is, csakis a köztörvények és szabályok alá esnek 
és így kivételes engedély nélkül összeeskethetek, tekintet nélkül arra, 
vájjon azok hadkötelezettségöknek eleget tettek-e vagy sem. 

A lelkészek tehát a honvédelmi ministerium ugyanezen nyilatko-
zata szerint csakis arról kötelesek, a törvény értelmében meggyőződni 
és az e czélból szükséges adatokat beszerezni; vájjon a nősülni kivánó 
ifjú egyfelőlkilépett-e már a fenntebb értelmezett harmadik korosztály-
ból s másfelől nincsen-e a hadsereghez (hadi tengerészethez) és a hon-
védséghez besorozva s ez utóbbi esetben nem esik-e más külön szabá-
lyok alá. 

Miről Nagyságodat oly felhívással értesítem, hogy ezt egyház-
kerülete lelkészeivel közölni szíveskedjék. 

Budapesten, 1880. január 24-én. A minister meghagyásából: 
Taná rky Gedeon, államtitkár. 

Nagyságos és főtiszteletű Dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi 
ág. hitv. ev. superintendens úrnak. 

Vallás és közoktatási m. kir. minister 1880. évi augustus 16-án 
22065 sz. alatt kelt s valamennyi sz. kir. és tht. felruházott város 
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nemkülönben valamennyi megye közönségéhez menesztett rendele-
tének mássá: 

Tapasztaltatván, hogy a lelkészek az anyakönyvek vezetésénél a 
szükséges adatok hiányában kellő pontossággal nem járhatnak el, és 
igy néha ingadozó jelzőket ugy mint „állítólag törvényest" kényte-
lenek használni, a minek folytán később az anyakönyvek kiigazításának 
szüksége áll be ; nehogy tehát ily kiigazítások gyakran ismétlődjenek, 
és egyáltalában a kétes eseteknek eleje vétessék, ezennel a követke-
zőket elrendelendőnek találtam : 1) Az anyakönyvek vezetésével meg-
bízott közegek szigorúan köteleztetnek a kereszteltek bejegyzésénél 
azok törvényes vagy törvénytelen születésükre nézve biztos tudomást 
szerezni, különösen az előttük ismeretlen szülék gyermekeinél amazok 
házassági bizonyítványát bekövetelni. 2) A szülésznők mulaszthatlanul 
tartoznak minden keresztelés alkalmával a törvényes ágyból szülöttek 
szüleinek házassági levelét magukkal hozni s az anyakönyvvezetőnek 
bemutatni, illetőleg a szüléket, hogy ezt tegyék, figyelmeztetni. Ennek 
előrebocsátása után felhívom a c z i m e t , hogy a szülésznőket fen-
nebbi kötelességük pontos teljesítésére, s az alattas helyhatóságokat 
arra, miszerint az anyakönyvekbe való bejegyzések czéljából kiállí-
tandó bármely iratok, tanúsítványok, jegyzőkönyvek s a többi felvéte-
lénél lelkiismeretes pontossággal és csak is teljesen megbízható ada tok 
alapján já r janak el, — kellően utasítsa, s a rendeletnek pontos telje-
sítésére szigorúan ügyeljen fel ; — egyszersmind azonban az e téreni 
összeütközéseknek jövőben való elmellőzése végett figyelmeztetem a 
c z i ni e t, hogy mindazon felmerülő esetekben, melyekben az anya-
könyvek kiigazításának vagy azok kezelésére vonatkozó bármely más 
intézkedés tételének szüksége álland elő, eziránt az anyakönyvvezető 
közegek egyházmegyei hatóságához forduljon közvetlenül, és a meny-
nyiben ezen megkeresése kellően figyelembe nem vétetnék, a további 
intézkedés megtétele végett ide tegyen jelentést ; oly esetekben pedig, 
melyek az 1879. évi 40. t.-cz. értelmében kihágást képeznek, azon 
törvény rendelményéhez alkalmazkodjék. Végül megjegyzem, hogy a 
jelen körrendeletet valamennyi róm. és gör. kath. egyházmegyei fő-
hatósággal azzal közöltem, miszerint az anyakönyvek vezetésével, 
megbízott alattas közegeiknek az ezen körrendelet 1-ső pontjában fog-
laltak pontos teljesítését szoros kötelességükké tegyék. A másolat 
hiteléül: Kamóczy. 

Vallás és közoktatási m. kir. minisztertől : 22065. sz. 

A kereszteltek törvényes vagy törvénytelen voltának az anya-
könyvekbe való bejegyzése körüli eljárás tárgyában valamennyi szab. 
kir. és törv. hat. joggal felruházott város, nemkülönben valamennyi 
megye közönségéhez egyidejűleg kibocsátott körrendeletemet van sze-
rencsém Nagyságodnak oly megkereséssel átküldeni, hogy azt az anya-
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könyvek vezetésével megbízott alattas közegeivel közölni s ezeknek 
az ezen körrendelet 1-ső pontjában foglaltak pontos teljesítését szoros 
kötelességükké tenni szíveskedjék. 

Budapesten, 1880. september 10-én. A minister meghagyásából 
Tanárky Gedeon, államtitkár. 

Nagyságos és Főtiszteletű Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi 
ág. hitv. ev. superintendens úrnak. 

85. Ugyanezen tárgyak kapcsolatában olvastatik a nm. vallás-
és közoktatási magyar kir. minister urnák Budapesten 1880. okt. 5-én 
28,133. sz a. kelt azon tárgyú leirata, hogy a fehértemplomi állami 
főgymnasium igazgatójának jelentése szerint Abaífy Miklós verseczi 
ev. lelkész az e tanintézetet látogató evangy. tanulók vallásoktatását 
elvállalni vonakodik. Mely magas ministeri leirat tárgyalása folytán a 
bánáti esperes jelenti, hogy a verseczi lelkész teljes három éven 
keresztül saját költségén jár t vasúton Fehértemplomra, hogy a vallás-
oktatást teljesítse, mely költsége néki senki által meg nem térítetvén, 
ezen kiadásnak tovább folytatására szerény anyagi körülményeinél 
fogva immár képtelen. 

A kerület nem tartván méltányosnak bármely lelkészt 
is olyan szolgálatok állandó teljesítésére kötelezni, melyek 
gyülekezetétől távol eső helyen történvén, az illetőnek sa-
já t magának még tetemes költségébe is kerülnek, melyet 
néki a kerület meg nem téríthet: megbízza a főt. Superinten-
dens urat, terjeszsze fel ezen ügyet a nagyméltóságú magy. 
kir. vallás- és közoktatási ministeriumhoz azon kérelemmel, 
kegyeskedjék az, a nevezett lelkésznek legalább útiköltsé-
geit fedező napidíjról gondoskodni, annál is inkább, mert a 
magas helyről jött leirat állítása szerint a fehértemplomi ál-
lami főgymnasium 8 protestáns növendéke között 3 helvét-
hitvallású, kiknek hitoktatásáról gondoskodni, az ágostai hit-
vallású evangy. egyháznak sem joga, sem kötelessége nem 
lehet. A kerület egyszersmind kijelenti, ha ezen kérelme 
nem részesülne meghallgattatásban, a jelzett hiányon a maga 
erejéből segíteni, egyáltalában nem képes. 

86. Ugyanazon jk. 34. pontjának kapcsolatában főt. Superinten-
dens urnák azon jelentése, hogy a vallástanítók díjazásának ügyében 
történt felterjesztésére a magas ministeriumtól tagadó válasz érkezett : 

Sajnos tudomásúl vétetik. 

37. Olvastatik Doleschall Sándor, kerületi levéltárnok ur követ-
kező jelentése. 



79 

M é l t ó s á g o s é s f ő t i s z t e l e n d ő k e r . g y ű l é s ! 

Van szerencsém ezennel tisztelettel jelenteni, hogy a lefolyt évben 
az 1800—1820-ig terjedő irományokat rendeztem, sörömmel consta-
tálhatom, hogy az ezen időszakra vonatkozó okiratok, csekély kivé-
tellel, híven megőriztettek s hogy .érzékenyebb hézagokat sehol sem 
vettem észre. 

Levéltárunk beltörténetére meg kell jegyeznem, hogy Radvánszky 
János, ker. felügyelő halála, illetőleg Lovicli superintendens hivata-
loskodásának kezdete óta a kerületi levéltár mindinkább superinten-
densi levéltárrá alakúit át s midőn 1815-ig alig akadunk superinten-
densi levelezésre, ezentúl felügyelői levelezésekkel alig találkozunk 
többé. Ez így fart 65 év óta a legújabb időig, levéltárunk s a történeti 
hűség talán nem kis kárára, mert kétséget nem szenved, hogy a világi 
elnökök hivatalos levelezése gyakran érdekes fényt vethetne nem egy 
kérdésre s így hasznos szolgálatot tehetne kerületünk majdani történet-
Írójának. 

Említem továbbá, hogy a zsolnai zsinatnak, annak idejében az 
egyetem levéltárába eltévedt, eredeti kánonjai felszólalásunk folytán 
hozzánk visszakerültek, s hogy a kerületünk határain belül megjelent 
könyvekből a következők küldettek be : Peez, christliches Gesang-
buch, Gáspár földrajza, tót fordításban, Elischer latin olvasókönyve s 
ugyan azon szerzőnek latin nyelvtana; azonkívül vettem Haan Jena 
hungaricáját , valamint Békés-Csabai emlékét. 

Bátorságot veszek magamnak ez alkalommal a főtisztelendő ker. 
gyűlést arra is figyelmeztetni, hogy levéltárunkban az 1871-ben meg-
jelent bányakerületi utasítások több százra menő példánya le van téte-
ményezve, s miután e formális tőkét képviselő példányok, mind annak 
daczára, hogy az egyházi s iskolai hivatalnokok minden évben változ-
nak, nem kelnek (tavai e czím alatt 1 frt jött be a kerület pénztárába), 
nem ártana talán megújítani s életbe léptetni az 1871-diki ker. jegyző-
könyv 38. pontjának eme határozatát : „A közgyűlés rendeli, hogy 
minden gyülekezet, minden az egyház szolgálatában levő, vagy abba 
jövőre belépő hivatalnok, kötelesek legyenek az utasításokat egy pél-
dányban megszerezni." 

Midőn végül még azon örvendetes körülményt is közölném, hogy 
levéltári helyiségünk, ez idén vas ajtóval és vas ablaktáblákkal ellát-
tatván, most már a mennyire csak lehet minden eshetőség ellen bizto-
sítva van, kiváló tisztelettel vagyok 

Budapesten, 1880. szeptember 27-dikén. Doleschall Sándor ker. 
levéltárnok. 

A kerület ezen jelentést tudomásúl veszi, a „kerületi 
utasí tások" e lárus í tására vonatkozó indítványára nézve azon 
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bau elegendőnek tar t ja ujabban is köztudomásra hozni, hogy 
ezen utasítások a kerületi pénztárnoknál 1 í r t jával még min-
dig fölös számban kaphatók s óhajtandó, hogy mennél töb-
bek által megszereztessenek. 

38. Ugyanezen tárgy és a tavalyi gyűlés jk . 35. pontjának kap-
csában olvastatik Margócsy József, pestmegyei főesperes urnák, Pohl 
Mihály, egykori superintendens által a pestmegyei evangy. esperesség-
nek hagyományozott könyvtárról szóló jelentése, mely szerint e könyv-
tár a pilisi templomban van jelenleg elhelyezve, s nem a mostani, de 
kétségkívül a hajdani hiányos kezelés folytán 205 kötetre olvadt s 
csupán könyvekből áll, kéziratokat azonban nem tar ta lmaz: 

Tudomásúl vétetik, a kerület azonban egyszersmind azt 
is határozza: kerestessék meg a pestmegyei esperesség, nem 
volna-e hajlandó e kegyeletre méltó régi emléknek még fenn-
lévő maradványát, még gondosabb megőrzésre alkalmasabb 
valamely könyvtári helyiségbe átszállíttatni. 

39. Ugyanazon jk . 35-ik pontja kapcsában Moczkovcsák János, 
zólyomi főesperes ur, szóbelileg jelenti, hogy a beszterczebányai egy-
házi levéltárnok betegsége miatt, nem juthatván hozzá a Gosecz-Be-
zegh Katalin alapítványának hová ju tásá t felderíthető minden szüksé-
ges irathoz, ezen tárgyban alapos, írásbeli jelentést ez alkalommal még 
be nem nyújthat . A mennyit eddigelé a beszterczebányai egyház tag-
jaitól, személyes utánjárás útján kitudhatott, mindössze annyi, hogy a 
most élő nemzedék előtt ezen alapítvány sorsa merőben ismeretlen. 
Az 1823-iki kerületi gyűlés jk . 37. pontjában szintén tétetik e tárgy-
ról kérdés, mely alkalommal néhai Lovich Adám, akkori besztercze-
bányai lelkész azon jelentéssel válaszolt, hegy e tőkét a besztercze-
bányai egyház német énekeskönyvek kiadására fordította, mire a kerü-
let még egy kérdést intéz az ügy felderítésére, ezzel azonban a dolog-
nak vége szakad. Jelentéstévő azt véli, hogy az alapítvány valószínű-
leg a beszterczebányai egyház vagyonába olvadt. 

A kerület ép oly fontosnak mint szükségesnek tartván 
ez ügy lehető legteljesebb kiderítését, megbízza a zólyomi 
főesperes urat, mint beszterczebányai lelkészt, hogy a még 
át nem vizsgált iratoknak felhasználásával folytassa tovább 
kutatását s annak eredményéről irásos jelentést terjeszszen 
bé a jövő kerületi gyűlésnek. 

40. Ugyanazon jk. 36-ik pontja kapcsában a kerületnek a Geicz-
féle alapítvány kiderítésére vonatkozó határozata 

Továbbra is fenntartatik. 
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41. Olvastatik a kerületi özvegy-árva intézet számadásai megvizs-
gálására az 1879-iki kerületi közgyűlés által kiküldött bizottság kö-
vetkező jegyzőkönyve: 

, > » 
Jegyzőkönyve az 1879-iki közg}JUös által, a kerületi özvegy-árva 

intézet számadásainak megvizsgálására kiküldött bizottságnak. 
Jelen vol tak: nagytiszteletű Hrencsik Káro ly , mint elnök, 

Scholcz Vilmos, Händel Vilmos bizottsági tagok s mint a számadó 
pénztárnok Breznyik János által meghívott: Szlujka János, nyugal-
mazott tanító. 

1. A) előterjesztetvén az 1879-ik évi zárszámadás, az minden té-
telében behatóan megvizsgáltatván, következő jövedelmet m u t a t : 

a) Az 1878-ik évi maradvány . . . . 18109 frt 68 
b) Járulékokból befolyt 965 V 85 
c) Az önkénytes adományok összege . 22 V 36 
d) A felmentvényi díjakból s ezek időközi 

kamataiból befolyt 546 n 53 
e) Az államsegélyből megszavaztatott . . 600 •n - — 

f) A múlt évi maradvány s a járulékok 
kamatai tesznek 1600 r 03 

Összes bevétel: 21844 frt 45 kr. 

B) Kiadás, még pedig: 

a) az özvegyek és árvák járandósága . . 275 frt 38 kr. 
b) a körlevél nyomatási költségei . . 7 „ 50 „ 

Összes k iadás : 282 frt 88 kr. 

Tényleges vagyon tehát 21561 frt 57 kr. 
S így a vagyon-gyarapodás 1879-ben . . . 3451 frt 89 kr. 

2. Az intézet vagyona következőleg van elhelyezve: 

a) Magán-kötvényekben, 8%-tóli mellett, 
békés-csabai földbirtokosoknál, pu-
pilláris biztositékkal , 13700 frt — kr. 

b) Pénzintézeteknél; még pedig 
n) a békés-csabai népbankban a 229. sz. 

s 487 sz. betéti könyvecskék szerint 7598 „ 96 „ 
m) a selmeczi népbankban a 119. számú 

betéti könyvecske szerint . . . . 262 „ 61 ,, 
Összesen: 21561 frt 57 k r . 

3. Hátralékban vannak járulékaikkal s azok időközi kamataival, 
még pedig 1877, 1878 és 1879-re Pest megyében: Frenyó Andor, 

6 
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tápió-szelei lelkész; 1878 és 187 9-re Békés-Csanádban: Lukács János, 
szemlaki tanító; Nógrádban: Wladár Miksa, sziráki lelkész; 1879-re 
Bánságban: Abafy Miklós, verseczi, Jeszenszky Nándor, becskereki 
lelkészek; Hontbam, Izák Lajos, dacsolami tanitó; Nógrádban: Símko 
Frigyes, b.-gyarmathi, Fa rkas Géza, bodonyi, Putz Lajos, gutái, Dérer 
János, nagy-lami, Szlancsek Pál, policlmoi, Pékár Lajos, tamási lel-
készek s Bartos Pál. dengelegi tanító; Pes tben : Zvarinyi János, cso-
mádi és Sebján János, bényei lelkészek ; Walles Károly, acsai, Bekk 
Henrik, k.-hartai, Seffarovszky József, csomádi és Zólyomban Gosz-
tonyi Lajos, libetbányai tanító. Tar toznak összesen: 19-en; 9-el több, 
mint tavaly. 

4. A tagok közül meghal tak: Ambrózy Gyula, antalfalvi lelkész. 
t 

5. U j tagokúi beléptek: Schwalm György, pancsovai, Sárkány 
Emil, kis-zellői és Fuelis János, bagonyai lelkész. A tagok száma : 168. 

6. A segélyzett özvegyek közül meghal t : a nagy-libercsi papné, 
Maróthy Dániel özvegye; de illetményét kapják visszamaradt kis-
korú árvái. 

7. Segélyezendő fél van összesen: 16; még pedig 13 özvegy 
és 3 elhalt fél kiskorú árvái. A segélyezendők évi illetménye 
ez idő szerint: 20 frt oszt. ér tékben; csakis az egylet alakulta 
előtt elhaltak özvegyei és árvái ugy mint: Walach, Ambrózy özve-
gye és Zvarinyi árvái, mind végig csak 10 frt oszt. értékben kapnak 
évenként. 

8. Miután a számadás teljesen rendben találtatott, a jánljuk a mélt. 
s főt. egyházkerületi közgyűlésnek, adná meg özvegy-árva intézetünk 
buzgó pénztárnokának, nagytiszteletű Breznyik János igazgató úrnak, 
elismerés kifejezése mellett, a lefolyt 1879-ik évre, a szokásos fel-
mentést. 

Selmeczen, február 18-án 1890. Hrencsik Károly, bizottsági el-
nök. Scholcz Vilmos, bizottsági tag. Szlujka János nyugalmazott ta-
nító. Händel Vilmos, mint jegyző. 

Olvastatik továbbá a kerületi özvegy-árva intézet 1880. okt, 11-én 
tartott közgyűlésének következő jegyzőkönyve. 

A kerületi özvegy-árva intézet oktober 11-kén 1880 Budapesten 
főtisztelendő s nagyságos superintendens úr elnöklete mellett megtar-
tott közgyűlésének jegyzőkönyve: 

Jelen vol tak: Dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi superinten-
dens, Szeberényi Andor, Kramár Béla, Sárkány János, Achim Ádám, 
Belohorszky Gábor, Wladár János, Lang Adolf, Kis Endre, Bachat 
Dániel, Jezsovics Pál, Margócsy József, Czinkovszky Márton, Győry 
Vilmos, Bierbrunner Gusztáv, Moczkovcsák János, Raab Károly, Török 
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József, Kolpaszky Mihály, Harsányi Sándor, Wladár Victor, Svehla 
János, Thébusz János, Händel Vilmos lekészek, Breznyik János lyce-
alis igazgató s mint vendég: Scultéty Ede esp. felügyelő. 

1. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság elő-
terjesztett jegyzőkönyvét és elismerő legszívesebb köszönetének kife-
jezése mellett megadja az intézet pénztárnokának az ajánlatba hozott 
felmentést. 

2. A számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében kimutatott hátrálé-
kosokra nézve, felkéretnek az esperes urak a tartozás erélyes behaj-
tására, még pedig a kamatokkal együtt a folyó év deczember hó 
végéig; jut tatva azokat azután a pénztárnok kezeihez. 

3. A számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében elősorolt azon ado-
mányozóknak, a kik akár közvetve, akár közvetlenül gyarapították az 
intézet tőkéjét, ezennel jegyzőkönyvileg is elismerés s köszönet kife-
jeztetik. 

4. Torkos Károlyné, orosházi papözvegyre vonatkozólag határoz-
tatik, hogy azon esetben, hogyha az özvegy-árva-intézet alapszabá-
lyainak 37 pontja értelmében irásilag is jelentkeznék, megadatik neki 
az őt megillető rendes segély, az előjegyzett befizetési hátralék össze-
gének visszatartásával. 

5. Unger Luíza beterjesztett folyamodványa visszaszállíttatik az 
illetékes esperes úrhoz azon utasítással, hogy ha feljelentése a pénz-
tárnoknál az alapszabályok fentebb hívatott 37 pontja szerint megtör-
tént, úgy az szabályszerüleg el fog intéztetni. 

6. Kiss Endre lelkésztársunk az intézet felvirágoztatását czélzó 
bemutatott tervezete, Breznyik János igazgató s pénztárnok úr, az 
elaggott vagy munkaképtelen tagok s a visszamaradt — nagykorú 
ugyan, de még el nem látott árvák, —- nyugdíjazására és segélyezé-
sére vonatkozó tervezetével együtt, leszállittatik az esperességekhez 
azon utasítással, hogy ezekben az illetékesek terjesszék be a főespe-
resek útján a jövő 1881. évi augusztus hó elsejéig véleményes jelenté-
seiket a főtisztelendő úrhoz, a ki ezeket azután, egybeállítás s Össze-
egyeztetés végett egy általa erre felhívandó bizottságnak azon meg-
kereséssel kiadja, hogy az véleményét s javaslatait az ugyanazon év 
folyamában megtartandó közgyűlésen terjessze elő. 

7. A számvizsgáló bizottság teendőire felhivatnak: Hrencsik 
Károly alesperes elnöklete mellett, Raab Károly, Händel Vilmos lel-
készek, Scholcz Vilmos tanár s Szlujka János nyugalmazott tanító. 

Budapest, oktober 11-kén 1880. Szeberényi Gusztáv ; jegyzette 
Händel Vilmos. 

Ezen jegyzökönyvek tudomásúl vétetnek, pénztárnok 
urnák az 1879-iki évről vezetett számadásaira nézve a föl-

6* 
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mentés megadatik, fáradozásáért köszönet nyilváníttatik, 
egyúttal a számvizsgáló bizottság tagjaiul Hrencsik Károly, 
alesperes elnöklete mellett, Scbolcz Vilmos tanár, Raab Ká-
roly, Händel Vilmos lelkészek és Szlujka János nyugalmazott 
tanító urak, megválasztatnak. 

42. Ugyancsak a tavalyi jk. 39-ik pontja kapcsában olvastatnak 
az apatelki, nagyszentmiklósi albertii, nemes-kosztolányi, szécsényi 
egyházaknak s Greszler Gyula vándorlelkésznek, az államsegélyből 
nyújtandó gyámolítást kérő folyamodványai: 

A kerület, megújítva az 1878-ik évi közgyűlése jk. 24-ik 
pontjában hozott azon határozatát, hogy az államsegélyből 
ily czimen semmi ki ne osztassék, folyamodók kérelmének 
helyt nem ad s egyszersmind kijelenti, hogy hasonló kérvé-
nyek ezentúl figyelembe nem vétetnek. 

43. Olvastatik a következő 28 papözvegynek, u. m.: Becker Flóra, 
Bierbrunner Karolina, Karner Josefina, Polz Erzsébet, Jezsovics Amá-
lia, Oertl Ferenczné, Szomora Józsefné, Orgovány Pálné, Ambrózy 
Edéné, Placsko Istvánné, Vanko Sámuelné, Zayacz Dánielné, Ster-
czel Johanna, Braxatorisz Emilia, Trsztyenszky-Stech Klára, Babilon 
Katalin, Lehotkay Teréz, Korcsek Rozália, Osztermann Zsuzsánna, 
Mocskonyi Nátháimé, Simon Péterné, Valentinyi Jánosné, Melna Mi-
hályné, Zámolyi Józsefné, Horetzky Jánosné, Zvadnyi Lajos árvái, 
Urbanszky Jánosné, Braxatorisz Antonia, kerületi segélyért benyújtott 
folyamodványai. 

A kerületi közgyűlés a folyamodó papözvegyeket egyen-
ként 21 forint, összesen 588 frt segélyben részesíttetni hatá-
rozza és a pénztárnokot ezen összegnek, a kerületi pénztár-
ból leendő kifizetésére utasítja. 

44 . Olvastatik a beszterczebányai gymnasium kérvénye stipen-
diumokra fordítandó 100 forint segélymegszavazása iránt. 

A beszterczebányai gymnasium kérelmének hely adatik 
és részére az ösztöndíjakra kért 100 forint a folyó évre is 
utalványoztatik. 

45. Ugyanazon jk. 43. pontja kapcsolatában olvastatik Raab Ká-
roly zólyomi főesperes úr jelentése, mely szerint hiteles és biztos ada-
tok alapján nyugtathatja meg a kerületet, hogy a mathesis a besztercze-
bányai gymnasmmban tót nyelven soha nem adatott s most sem adatik 
elő. 1876-ban az egyház, a tanári kar kezdeményezésére, a vallástan 
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kivételével (tekintettel a város és vidék német és tótajku lakosságára) 
valamennyi tantárgyra nézve tannyelvűi a magyar nyelvet hozta be 
tanintézetébe, azon hozzáadással azonban, hogy a tantárgyak a most 
említett okból az algymnasiiunban a növendékeknek anyanyelvükön 
is, — a szükséghez képest németül vagy tótul — megmagyaráztassa-
nak. Az egyház figyelme azonban Kmety János tanár úrra fordíttatván, 
ki a magyar tankönyvnek könyvnélküli tanultatása mellett ugyan, sza-
badabban vélt mozoghatni s a magyarázatnál, de a tanulók által a ma-
gyarázat előadásánál s házi munkálatoknál is a tót nyelvet kelleténél 
nagyobb mértékben használ ta : az egyház határozatilag kellően intéz-
kedett, hogy e részben hozott határozatának, jövőben kellő foganat 
szereztessék. 

/ Megnyugtató tudomásúl vétetik. 

46. Olvastatik Svelila István, Reil Zsigmond, Kvacsala Károly 
és ifj . Laciak Mihály hittanjelölteknek a kerületi ösztöndíjban leendő 
részesítésökért benyújtott folyamodványa, 

a három elsőnek, úgymint Svehla Is tvánnak, Reil Zsig-
mondnak és Kvacsala Károlynak a. fenálló rendszabályok 
megtartása mellett (1869. évi jk . 21. p.) fejenként 50 forint 
kerületi ösztöndíj utalványoztatik, Laciak Mihály folyamod-
ványának azonban, mint a ki a főtisztelendő Superintendens 
úr előtt a candidat. vizsgát le nem tette, hely nem adatik. 

47. Ugyancsak a tavalyi jk . 50 dik pontja kapcsában a pest-
megyei főesperes úr azon jelentése, hogy az újpesti leány egyháznak 
a rákos palotai anyaegyházhoz való affilialtatása akadálytalanúl vég-
bement 

Tudomásúl vétetik. 

48. Ugyanazon j k . 52. pontja kapcsában olvastatik az ott kikül-
dött bizottság e következő jelentése: 

Jelentése a tavalyi jegyzőkönyv 52-dik pontjában kiküldött s 
egy általános kerületi tanári nyugdíjintézet alapszabályainak kidol-
gozására felhívott bizottságnak. 

Jelen voltak : főtisztelendő s nagyságos Dr. Szeberényi Gusztáv 
elnöklete mellet t : Breznyik János selmeczi, Fröhlich Róbert buda-
pesti középiskolai igazgatók, Áchim Ádám esperes s Händel Vilmos 
pap-tanár, mint bizottsági tagok s Kramár Béla bánáti, s Raab Károly 
barsi főesperesek, mint vendégek. 

? 

1. Főtisztelendő Ur előterjeszt három, vett megbízatás folytán 
hozzá benyújtott nyugdíjintézeti tervezetet ; ezek egyikét készítette 
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Breznyik János selmeczi lyceális igazgató, másikát Fröhlich Róbert 
a budapesti középiskola igazgatója; harmadikát pedig a békés csabai 
algymnasium igazgató tanára Horváth János. 

2. Felolvastatván a benyújtott három nyugdíjintézeti tervezet 
egész terjedelmében, az ezen alapon megindult s folytatott esz-
mecsere után az ülésező bizottság egyértelmű megálapodása a kö-
vetkező : 

Fröhlich Róbert budapesti gymnasiális igazgató megbizatik a 
három beterjesztetett nyúgdíjintézeti tervezetből, egy lehetőleg teljes 
és viszonyainkhoz mért egészet alkotni s azt 50—60 kőnyomatú 
példányban főtisztelendő úrhoz leküldeni, a ki szives leend a ter-
vezet egy-egy példányát az illető főesperekhez, a középiskolák fenn-
tartó testületeihez s különösen a kerületbeii középiskolák igazga-
tóihoz hivatalból elküldetni, azon hozzáadással s utasitással, hogy 
ez utóbbiak tartoznak az egybealkotott tervezet feletti véleményes 
jelentéseiket az 1881 -ik évi június hó végéig a nevezett igazgató 
Fröhlich Róbert úrhoz által küldeni, a ki azután a tervezet egy 
vagy más pontja felett bejelentett eltérő nézeteket összeállítsa s az 
így előkészített, könnyen áttekinthető s tájékoztató munkálatot a 
kerületi kiküldött bizottságnak legalább is az 1881-ik évben meg-
tartandó kerületi közgyűlésnek tartama alatt előterjeszti, úgy hogy 
ez a felülvizsgált s megbírált munkálatot a még tanácskozó közgyű-
lésnél benyújthassa, — netaláni javításai s módosításai mellett, meg-
erősítés és szentesítés végett, úgy hogy ezután, szeretett főpász-
torunk, a kerületi tanári nyugdíjintézet megállapítására vonatkozó s 
a tavalyi kerületi közgyűlés által egy szívvel lélekkel magáévá tett 
indítványa, mielőbb megvalósúlliasson. 

Budapest, october 12 én 1880. Szeberényi Gusz táv ; jegyzette 
Händel Vilmos bizotts. tag. 

Helybenhagyólag tudomásúl vétetik. 

49 . Ugyanazon jk. 54. pontja kapcsában olvastatik a nógrádi 
esperességnek ott kivánt s most beterjesztett okadatolt jelentése : 

Tudomásúl vétetik. 

50. Ugyanazon jk. 55-dik pontja kapcsában a nógrádi főesperes 
úr, esperessége nevében jelentvén, hogy a Galli Lajos nyugalmazta-
tása tárgyában hozott határozat a felek között kölcsönösen megkötött 
szerződésen alapul, s minden folyománya e szerződés értelmében tör-
ténvén, kifogás alá nem eshetik. 

Tudomásúl szolgál. 
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51. Ugyanazon jk . 56. pontja kapcsában Kovát sik József balassa-
gyarmati t ev. néptanító úr személyesen jelentvén, hogy tandíj változ-
tása ügye megnyugvására elintéztetett. 

Tudomásul szolgál. 

52. Ugyanazon jk. 61. pontja kapcsában a mai gyűlés összes 
pontjainak hitelesítésére 

f. é. oktober 15-dikének délutáni 5 órája tűzetik ki, s a 
hitelesítésben részvételre, az elnökség mellé, az esperességek 
elnökségei s a kerület minden itt lévő tagjai felhivatnak. 

53. Olvastatik báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelő úrnak 
főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett, s Radvánban. 1880 ju-
lius 20. kelt levele, melyhez csatolva előleges tájékozás végett átküldi 
a nm. vallás- és közoktatási ministeriumnak 1880. julius 8. 921 ein. 
sz. kelt azon leiratát, melyben egyenesen kérdés tétetik „hajlandó 
volna e a főhatósága alatt álló eperjesi ágost. hitv. evangelikus jog-
akadémiát vagy egyszerűen megszüntetni, s az eddig arra fordított 
költségeket a hatósága alatti másnemű és szükségesebb tanintézetek 
virágzóbb állapotba helyezésére fordítani; — vagy esetleg más ha-
sonló irányú felekezeti jogakadémiával jog- és államtudományi kar rá 
olvasztva össze, ez által egyfelől a túlságos számú és felesleges jogaka-
démiák kevesbítéséhez, másfelől a jövőre is fentartandók tudományos 
színvonalra emeléséhez a maga és az ágostai hitvallású evangelikus 
egyházkerületek részéről hozzájárulni ." 

A kerület, az egyetemes gyűlésre menő követeinek uta-
sításul adja, hogy azon esetben, ha az eperjesi jogakadémia, 
de a bányai egyházkerület pénztárának igénybe vétele nél-
kül, már most és a jövőben is olyképen biztosítatik a fen-
tartó tiszai kerület részéről, hogy az teljesen a kor szín-
vonalán álljon s minden igénynek akképen fog megfelelni, 
hogy az ezen akadémiát látogató i f jak ott a nélkülözhetet-
lenül szükséges képzettséget minden tekintetben feltalál-
ha t j ák : ezen esetben a bányakerület részéről az eperjesi 
jogakadémia fentartása mellett nyilatkozzanak. 

54. Olvastatván egyrészről a múlt évi egyetemes gyűlés jk. 20dik 
pontjában foglalt határozata nyomán kiküldött theologiai Akadémia 
bizottság jegyzőkönyve s a szerződési pontozatok hiteles másolata, 
más részről a tiszai egyházkerületnek 1880 augusztushó 11. Dobsina 
városában tartott közgyűlése jegyzőkönyvének V. pontja, s ennek 
kapcsolatában ugyancsak a tiszai kerület azon indítványa, hogy 
a theologiai Akadémia ne Pozsonyban, hanem Eperjesen állítas-
sék fel ; 
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A kerület az egyetemes gyűlésre menő követeit oda uta-
s í t j a : nyilatkozzanak aképpen, hogy a bányai egyház-
kerület most is mint eddig változatlanul ahhoz ragasz-
kodik, hogy a theologiai intézet Pozsonyban legyen fel-
állítandó. 

55. Olvastatik a nógrádi esperesség részéről felterjesztett azon 
sérelmi ügy bejelentése, hogy a nagy oroszi evang. hivek, a bíró által 
az ottani rom. kath. lelkész failletőségének behordására hajtat tak 
s midőn ezen szolgálmány teljesítését mint törvénytelen követelést 
megtagadták, mégis zálogoltattak azon kijelentéssel, hogy a földműve-
lési munka-váltság fizetésére is kényszeríttetni fognak ; olvastatik to-
vábbá ugyanazon esperességből fölmerült azon panasz, hogy Nőtincsen, 
az agárdi anyaegyház nominális filiájában még tavaly egy Bubenka 
Mihály nevű kisbirtokos (telkes gazdw) a rom. katholikus lelkész 
földjén teljesítendő szántási munkára szólíttatott fel, mit a nevezett 
nem teljesítvén, az idén exequáltafott, s három véka tiszta búzája el-
adatott. S midőn e miatt a lelkész a nőtincsi elöljáróságnál szót emelt, 
azok a nógrádmegyei alispán úr egy határozatával állottak elő, ki — 
a magas vallás és közoktatási minister úrnak egy más ügyben még 
1878 május 12dikén 11091. sz. a. kelt intézvénye azon kifejezését: 
„ezen terhek nem személyesek, hanem a birtokkal járók s igy ezeket, 
az ily kötelezettséggel terhelt birtok bármely vallású tulajdonosa ép 
úgy tartozik teljesíteni, mint a kegyúri terheket," e z e n esetre is 
alkalmazta. 

A kerület megütközéssel értesül ezen, az 179 % évi 
26. t. cz. 6 §.-ába ütköző intézkedésről, s felkéri a ft. Superin-
tendens urat, terjeszsze föl e sérelmes ügyeket a líra, magy. 
kir. vallás és közoktatási ministeriumhoz, vagy a méltán 
remélhető orvosoltatás végett, vagy azon felvilágosítás ki-
nyerhetése érdekében, hogy ha a hasonló eljárás törvény-
szerű, akkor a 48diki törvényekben megállapított viszonosság 
alapján, hasonló esetekben a szolgálmányokat az evangélikus 
fél is minden alkalommal követelhesse. 

56. Olvastatik a következő 
Kivonat a pestmegyei ágost. hitv. evang. esperesség Budapesten 

1880. évi május 25. 26-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 
43. pt. Olvastatott a czeglédi egyház folyamodványa, melyben 

előadja, hogy a vallásalapítványi uradalom és a város közbirtokossága 
által legelő elkiilönzés alkalmából, 1859, majd 1861 ik évben kölcsö-
nös megegyezéssel kötött egyesség szerint 100 hold föld alapítványoz-
tatott a felállítandó vasárnapi iskola javára örök alapítványúl; hogy a 
vasárnapi iskolát helyettesítő ismétlő-iskola javára elkülönítve kezelt 
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100 hold föld jövedelme, amikor az ismétlő-iskolát a város tartotta fön, 
az 1875. és 1876. években, a tanfelügyelőség és ministerium tudta és 
beleegyezése, sőt helyeslésével az ismétlő-iskola költségeinek fedezé-
sére, mint amire alapítványoztatott is, fordíttatott folytonosan ; a mióta 
azonban a tanfelügyelőség által tanácsolt ministerium az ismétlő-isko-
láknak tartását a város által beszüntette, a felekezetek által pedig 
ismételten sürgetve megparancsolta, az ismétlő-iskolákat alapítványi-
lag illető föld jövedelmét a felekezeti ismétlő-iskoláktól azon, az ala-
pító oklevél szempontjából igazságtalan okból megvonta, mert erre 
neki a polgári iskola költségeinek fedezésére szüksége van ; s bár az 
egyik alapítványozó fél, a város közönsége a czeglédi három feleke-
zetbeli egyházaknak közös folyamodásukra 1878 deczember 12-diki 
közgyűlésén 8101 szám alatt hozott végzésével kimondotta, hogymint 
egyik alapító a/maga részéről az ismétlő-iskolai alapföldek jövedelmét 
az ismétlő-iskolát fentartó felekezeteknek kiadatni rendeli, -— mint-
hogy pedig az alapítványi uradalommal közösen tétetett az alapítvány, 
a um. m. k. vallás és közoktatási ministerium felhívás útján felkéretni 
rendeltetik, hogy a megyei közigazgatási bizottság azon rendelkezését, 
mely szerint ezen alapföldek jövedelme a polgári iskola költségeire 
utalványoztatott, hatályon kivül helyezni és az alapítványok eredeti 
czéljára leendő fordítását elrendelni méltóztassék, — a tanfelügyelőség 
által tanácsolt ministerium az ismétlő — iskolai alapföldek jövedelmét 
azon kijelentéssel, miszerint ő az ismétlő-iskolai jövedelemmel már a 
polgári iskola czéljáira rendelkezett, a felekezeti ismétlő-iskoláktól 
újabban is megtagadta. Mihez képest arra kéri a nevezett egyház az 
esperességet, miszerint az ismétlő-iskola költségeinek fedezésére ala-
pítvány oz ott földnek az alapító levél értelmében felsőbbségileg meg-
határozott arányban őt illető része, 1100 négyszög ölet méretben 1272 

hold, illetőleg ennek jövedelme az általa fentartandó ismétlő-iskola 
költségeinek fedezésére, hogy rendelkezésére bocsátassék, azt a főtisz-
telendő egyházkerület közbenjárásával a nm. m. k. vallás és közokta-
tási ministeriumnál eszközölje ki. 

Az esperesség, miután Czegléden a tanfelügyelőség által meg-
szüntettetett a városi ismétlő-iskola, felekezetinek föntartását nép-
nevelési szempontból kívánatosnak, — az egyház abbeli igényét, 
hogy a vasárnapi iskolát helyettesítő ismétlő-iskola fentartására ala-
pítványozott földnek egyességileg őt illető része, illetőleg annak jöve-
delme ismétlő-iskolája javára rendelkezésére bocsát tassék, teljes 
mértékben jogosnak tar tván: a főtisztelendő egyházkerületi közgyűlést 
fölkérendőnek határozza, hogy a czeglédi egyház ezen ügyének ked-
vező elintézését a nm. m. k. vall. és közokt. ministeriumnál kieszközölni 
szíveskedjék. 

Kelt mint fent. Margócsy József, pestmegyei ev. főesperes. Török 
József, esp. főjegyző. 
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A kerület, saját tekintélyét is latba vetve, fölkéri a ft. 
Superintendens urat, hog}7 a czeglédi egyház e kérelmének 
teljesítése érdekében keresse meg feliratában a nm. magy. 
kir. vallás és közoktatási ministeriumot. 

57. Olvastatik báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelő úr 
megkeresése, melyben a Zágrábban megalakult ágost. hitv. evang. egy-
ház gyámolítását, ügy szinte főtisztelendő Geduly Lajos superinten-
dens úr átirata, ki a duna-szerdahelyi egyház támogatását ajánlja a 
kerület áldozatkész figyelmébe. 

A kerület úgy a zágrábi mint a duna-szerdahelyi egy-
házak gyámolítására a legmelegebben felhívja a kebelbéli 
egyházakat 

58. A zólyomi esperesség azon indítványa „hogy jövőben az es-
perességi jegyző, pénztárnok és a körlelkészek az esperességi gyűlés 
által választassanak 

mint teljesen liázi ügy, az esperesség elintézésére bi-
zatik. 

59. Olvastatik Floró György gács-lebotai tanítónak kérvénye, 
melyben segélytkérő folyamodványának nagymélt. báró Radvánszky 
Antal úrhoz leendő felterjesztése iránt esedezik. 

a kerület ilynemű kérvények közvetítését nem teljesít-
heti, s folyamodót saját esperességéhez utasítja. 

60. Olvastatik Mikulás Danó balassa-gyarmati lakosnak, a nó-
grádi esperesség által 1880. évi junius 17-én, 23 pont alatt hozott ta-
nítói állomásra vonatkozó felmentő határozat megsemmisítése és meg-
változtatása iránt benyújtott fölebbezése. 

A kerület ezen ügyet az esperesség határozatával vég-
leg elintézettnek tekinti, s a folyamodó kérvényének helyt 
nem ad. 

61. Olvastatik Dianovszky Endre segélyt kérő folyamodványa, 

a kerületnek ilynemű segélyezésre semmi alap sem áll-
ván rendelkezése alatt, kérelmezőt elutasítja. 

62. A kerületi törvényszék alelnöke mint ez úttal elnöklő bemu-
tatja a bács-szerémi esperességi törvényszék előtt a szeghegyi evan-
gélikus egyháznak mint panaszló felperesnek, ottani néptanító Joeckl 
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Henrik ellen, hivataltól leendő elmozdítás végett 1880. évi jun. 6-dikán 
18 1980. sz. a. közkeresettel indított és az esperességi törvényszék 
által Kuczurán 1880. évi szept. 7. tartott üléséből kelt Ítélet által el-
döntött, s a felperes fölebbezése folytán felküldött perét, a kerületi 
törvényszék f. é. oktober 12-dikén tartott ülésében hozott azon Ítéleté-
vel együtt, hogy: „Az első biróság Ítélete, mely szerint alperes az 
ellene emelt vádak alól bizonyítékok elégtelenségéből felmentetett, s 
ahhoz képest felperes keresetével elutasítatott, s a vizsgálati és bíró-
sági költségek elviselésében elmarasztaltatott, a többi perbeli költsé-
gek pedig kölcsönösen megszüntettek, — indokaiból helyben hagyatik." 

Egyszersmind jelenti a törvényszéki alelnök, hogy ez alkalom-
mal el nem mulaszthatja a törvényszék bíráinak azon egyhangú óhaj-
tását kifejezni, hogy egyházigazgatási utón ne csak Joeckl Henrik 
szeghegyi tanító', — kit jelen alkalommal bizonyítékek elégtelensége 
miatt felmenteni kellett, hanem a vele ellenségeskedésben elő Jausz 
Fr igyes tanító is komoly feddésben —- melyet az ügyiratokból kide-
rülő magukviselete által mindketten kiérdemeltek — részesüljenek. 

A jelentés Ítéleti része tudomásul szolgál, az egyéb 
figyelmeztetés folytán a további intézkedés végett az összes 
periratok a főtisztelendő' Superintendes urnák átadatnak. 

63- Olvastatik a szeghegyi egyháznak először egy 1879. oktober 
15-dikén kelt, s 400 egyháztag aláírásával ellátott irata, melyben a 
hivek Joeckl Henrik elmozdítását kérik, ugy szintén egy másik ha-
sonló tartalmú irat, mety 1880. oktober 6-dikán kelt, s a rendes lel-
kesz aláírásával is el van látva, más hat egyház tagéval egyetemben : 

A kerület, már az egyházi törvényszékek kezébe letett 
ügyben ilynemű folyamodványok méltatásába nem bocsát-
kozik, azokat még is intő jelekül tekinti, hogy a szeghegyi 
egyház beléletében súlyos bajok forronghatnak, melyek 
szoros összeköttetésben állanak a bepanaszolt tanító szemé-
lyével, miért is utasítja a bács-szeremi esperest, hogy a ba j t , 
az egyház nagyobb romlásának megakadályoztatására, tel-
hetőleg siessen orvosolni, s törekedjék odahatni, hogy a ta-
lán síikeresen foganatosítható csere által, a gyülekezet régi 
belbékéje ismét helyreállítassék. 

64. Tárgyal ta t ik a Budapest városi esperességnek még a kerületi 
konferenczián előre bejelentett s onnan előlegesen a kerületi papi-
tanácskozmányhoz utasított azon indítványa, váljon az 1880. Sep-
tember 1-ejével életbe léptetett bűntető törvény XL. törvényczikke 
III . fejezetések 53. paragrafusa: „A ki életkorának tizennyolczadik 
évét még be nem töltött kiskorú egyént az 1868. LII1. t-cz. rendel-
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kezese ellenére más vallásfelekezetbe f e l v e s z : két hónapig terjed-
hető elzárással és háromszáz forintig terjedő pénzbüntetéssel bünte-
tendő." Csupán a konfirmaezió vagy a rendes áttérés által való felvé-
telre vonatkozik-e, vagy pedig már a keresztelés is oly felvételnek te-
kintendő, mely szintén e büntetés alá eshető kihágást képez? 

A kerületi papitanácskozmány nem tarthatja magát illetékesnek 
az országos törvény magyarázására, értelmezésére; a mennyiben azon-
ban a „felvesz" kifejezés még is többféle felfogásra nyit u t a t : a 
kerületi papitanácskozmány az ügynek minden oldalról történt meg-
vitatása után azon megállapodásra ju tot t : hogy a szent keresztséget 
nem tekintheti valamely felekezetbe, hanem csak az általános ke-
resztyénségbe való fölvételnek. A mennyiben azonban a keresztelést 
a szülők némelyike netalán még is annak tekinthetné, hogy az már 
magában is valamely felekezetbe való fölvétel, s az ekképen fölvett 
gyermeket az 1868. LII I . t.-cz. világos rendelkezése ellenére azon val-
lásban akarná neveltetni is, a melyiknek egyházában a gyermek meg-
kereszteltetett, miből különféle bajok és súrlódások következhetnének, 
a tanácskozmány czélszerűnek véli, hogy a lelkészek addig, mig a 
biróság más értelemben nem dönt: utasítassanak arra, hogy a tör-
vény azon kifejezését: „a fiuk atyjuk, a leányok anyjuk vallását 
követik" tekintsék zsinórmértékül a rendes körülmények közt meg-
történhető keresztelésre nézve is, s más vallású atyának fiát vagy 
anyának leányát ne kereszteljék. Magától érthető, hogy a szükség 
által kényszerített keresztelési esetekre s azoknak netalán vissza 
utasítására, ezen figyelmeztetés nem vonatkozhatik. Ezen esetek 
azonban az illetékes felekezet lelkészéhez azonnal átkíildendő anj-a-
könyvi kivonatban közlendők. S midőn az ágostai hiv. evang. lel-
készek a törvénynek igy felfogott betöltésére utasíttatnak, egyszers-
mind figyelmeztetnek arra is, hogy annak más vallásfelekezetek ré-
széről hasonló tiszteletben tartását viszont megköveteljék. 

A kerület a papi-tanácskozmány e megállapodását ma-
gáéva teszi, határozattá emeli, s a lelkészeket annak pontos 
megtartására utasítja. 

65. Szóba kerülvén a gróf Blankenstein-féle alapítvány ügye, 

a kerület felkéri a felügyelő urat, hogy ez alapítványt 
figyelemmel kisérni szíveskedjék. 

66. A bács-szerémi esperesség részéről indítványoztatván, hogy 
a kerület a maga utasításait a magyaron kivül a kerületben élő más 
nyelvekre is forditassa le és nyomassa ki, 

figyelmeztetik az indítványozó esperesség, hogy ez uta-
sítások nagyobb része immár úgy német mint tót nyelvre le 
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van fordítva, kiadásuk azonban, a minden valószínűség sze-
rint igen esekély kelettel szemben oly sokba kerülne, hogy 
e nagy költséget sem a kerület pénztára, sem a fordítást 
netalán igénylő egyes egyházak meg nem bírnák, minél 
fogva az Utasítások más nyelven leendő kiadása ez idő sze-
rint nem foganatosítható. 

67. A jegyzőkönyv az 52-dik pontban foglalt határozat szerint 
hitelesíttetett. 

Fabiny feofil Dr Szeberényi Gusztáv 
kerüle t i felügyelő Superintenclens 

Dr. Szelényi Károly Győry Vilmos 
a kerület világi jegyzője. a kerület egyházi jegyzője. 



T a r t a l o m 

Jelen voltak. 
1. A kerületi felügyelőre begyűlt szavazatok felbontására kiküldött bizott-

ság jelentése. A felügyelő beigtatása és székfoglalása. 
2. A superintendens évi jelentése. 
3. Intézkedés a kerületi törvényszék megválasztásáról. 
4. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
5. Tanügyi bizottság kiküldése. 
6. Meghivó az egyetemes gyűlésre. Követek kiküldése. 
7. A maskovai ügy megvizsgálására kiküldött bizottság. 
8. A hód-mező-vásárhelyi ügy megvizsgálására kiküldött bizottság. 
9. Az antalfalvi lelkész választás és a pancsovai temető-ügyben kiküldött 

bizottság. 
10. A szegedi egyház érdekében felkért bizottság. 
11. Jegyzőkönyv hitelesités. 
12. Számvizsgáló bizottság jelentése. 
13. A kerületi törvényszékre begyűlt szavazás eredménye. 
14. Az antalfalvi ügyben kiküldött bizottság jelentése. 
15. A pancsovai temető ügyben kiküldött bizottság jelentése, 
16. A hód-mező-vásárhelyi iig3Tben kiküldött bizottság jelentése. 
17. A tanügyi bizottság jelentése. 
18. A felső tankerület népiskolai bizottságának jelentése. 
19. Az alsó tankerület népiskolai bizottságának jelentése. 
20. A tosonczai ügy. 
21. A Baldácsy alapítvány. 
22. Egyházi jegyző választása. 
23. A „helyettes-papok számára szolgálandó utasítás és a tanító választásra 

benyújtott szabályzat javaslata. 
24. A jegyzőkönyv hitelesítése. 
25. A maskovai ügy elintézése. 
26. A Székács-alap. 
27. Kassai-, Kubinyi-, Temlin-, Szinovicz-féle végrendeletek másolatai. 
28. A bánáti diaspora. 
29. A losonczi és aradi tanító képzőkben teljesített vallásoktatás. 
30. A losonczi egyház kérvénye. 
31. A jegyzőkönyv hitelesítése. 
32. Jelentés a selmeczi főiskoláról. 
33. Jelentés a felállítandó kerületi tanító-képző intézetről. 
34. Miniszteri leiratok. 
35 A verseczi lelkész vallástanítási ügye a fehértemplomi államgymna-

siumban. 
36. Vallás-tanítók állami segélyezésének megtagadása. 
37. Levéltárnok jelentése. 
38. Jelentés a Pohl-könyvtárról. 



39. Jelentés a Gosecz-Bereg alapítványról. 
40. A Geicz alapítvány. 
41. Kerületi özvegy-árva intézet. 
42. Segélyért folyamodó egyházak. 
43. Kerületi segélyért folyamodó papözvegyek. 
44 A Beszterczebányai gymnasiura folyamodványa. 
45. A Beszterczebányai gymnasium tannyelvéről nyújtott felvilágosítás. 
46. Svehla István, Bell Zsigmond, Kvacsala Károly hittanjelöltek folyamod 

ványa. Lacziak Mihály elutasítva. 
47. Uj-Pest affiliatiója. 
48. A tanár nyugdíj-intézet, 
49. Nógrád jelentése a losonczi ügyről. 
50. Galli Lajos nyugalmazása. 
51. Kovátsik József tandíjügye. 
52. Jegyzőkönyv hitelesítésének kitűzése. 
53. Eperjesi jogakadémia, 
54. Theologiai-Akademia. 
55. Nagy-oroszii és nőtincsi sérelmi ügyek. 
56. A czeglédi sérelmi ügy. 
57. Zágráb és Duna-Szerdahely folyamodványa, 
58. A zólyomi esperesség folyamodványa. 
59. Floro György kérvénye. 
60. Mikulás Danó fölebbezése. 
61. Dianovszky Endre folyamodványa. 
62. A ker. törvényszék Ítélete Joeckl Henrik perében. 
63. A szeghegyi egyház folyamodványa, 
64. A budapesti esperesség indítványa. 
65. A Blankenstein-alapítvány. 
66. Bács-Szerém indítványa a kerületi utasítások több nyelvű kiadására. 
67. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

Ezen jegyzőkönyv pontjait 1—22 a világi, 23 —67-ig, az egy 
házi jegyző fogalmazta. 
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A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Láng Adolf, főespe-
res, Kiss Endre lelkész, Sárkány Sámuel lelkész s érdemült esperes, 
Török József, Moravcsik Mihály, Dubovszky Nándor, Jezsovics Pál. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Huszágb Dániel esp. fel-
ügyelő, Moczkovcsák János főesperes, Halassy Gyula, Bakay Péter 
lelkész, dr. Medveczky Sámuel, Thébusz János lelkész. 

1. A közgyűlést megelőzött Isten-tisztelet végeztével, a kerület 
küldöttei az ülésteremben összegyűlvén, először mélt. Fabiny Teofil 
kerületi felügyelő ur emel szót és elmondja e következőket: „Van sze-
rencsénk a kerületi közgyűlést megnyitni s az egybesereglett küldöt-
teket annál melegebben és szívélyesebben üdvözölni, mennél szüksé-
gesebb és kívánatosabb évenként legalább egyszer együtt láthatni e 
helyen azon díszes testületet, mely hivatva van mindnyájunk legdrágább 
kincsének, ágostai hitvallású evangyélmi Anyaszentegyházunknak 
ügyét szivén hordozni s annak felvirágozását legjobb tehetsége szerint 
előmozdítani. Meg vagyunk győződve, hogy valamint eddig, úgy a 
jelen alkalommal is a legtisztább hitbuzgóság, a legmelegebb ügyszere-
tet, s a közös szent érdek iránt hevülő igaz lelkesedés hozta egybe, 
hatja át és vezérlendi tanácskozásában a kerület ide felgyülekezett kül-
dötteinek mindenikét. Ez ügyszeretetet az idén is sok fontos tárgy tü-
zetes megvitatása és bölcs elintézése fogja igénybe venni. Nem akarok 
a tanácskozás rendes menetelének eléje vágni, azonban el nem mellőz-
hetem, hogy már előre is ne érintsek két kiválóan fontos tárgyat, me-
lyekre a közgyűlés szives figyelmét, eleve is felhivni bátorkodom. Az 
egyik: az 1868-diki LIII . törvényczikk értelmében a mi vallásfeleke-
zetünkhöz tartozó új-szülöttek illetéktelen keresztelése s anyakönyvbe 
iktatása más felekezetű lelkészek által; a másik pedig: a más vallás-
felekezetü papság számára, a mi hitünk sorsosaitól, némely papi java-
dalmaknak s szolgálmányoknak, egyenesen az 1790/1 : 26. törvény-
czikk 6. pontjába ütköző beszedése, illetőleg megkövetelése. 

A mi az elsőt, úgymint az illetéktelen keresztelést és anyakönyvbe 
iktatást illeti: kötelességemnek ismerem előre is jelenteni, a közgyűlés 
jóváhagyásának édes reményében, hogy egyetemes felügyelő urunk 
br. Radvánszky Antal ő Nagyméltósága, ez év elején mind a négy ke-
rületből tanácskozmányt hivo'tt egybe, hogy e fontos ügy czélszerü el-
intézésére és gyökeres orvoslására alkalmas és hathatós módokról és 
eszközökről gondoskodjunk. Ugyanakkor együtt lévén Budapesten a 
belvét hitvallású testvér protestáns Egyház conventje: a mindkét fele-
kezetet egyaránt közelről érdeklő ügyben, közös tanácskozást is esz-
közöltünk, melynek határozata alapján, a két egyház, együttesen, egy 
kérvényt nyújtott be Magyarország törvényhozó testületéhez, melyben 
az 1868 : 53. és az 1879 : 40. törvényczikkeknek szükségessé vált ki-
egészítése végett pótló törvényczikk hozatalát kérelmeztük. Az ország-
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gyűlés utóbbi hároméves időszaka azonban, akkortájt már vége felé 
járván, kérvényünk, fájdalom sem nem tárgyaltatott, annál kevésbbé el 
nem intéztetett. 

Azóta a törvényhozó testület ujabban ismét egybegyűlvén, az ügy 
nagy fontossága azt javasolja, hogy az alkalmat egész erélylyel ujolag 
megragadjuk s kérésünk kedvező elintézése érdekében, egyetlen egy 
pillanatot is eine szalaszszunk. Igaz az, tisztelt közgyűlés, hogy a más 
anyakönyvekbe illetéktelenül bevezetett kisdedek vallásügye, ma még 
érintetlenül nyugszik amaz anyakönyvekben. De egy-két esztendő 
gyors leforgása után, midőn e kisdedek a hatodik évvel elérik a tan-
köteles kort, vallásos neveltetésök kérdése azonnal előtérbe lép, s 
annak törvényes megoldása annál nehezebbé válland, mennél továbbra 
halasztatik egy minden kételyt kizáró, s mindenik felet egyaránt 
kötelező, de igazának megkövetelésére fel is jogosító országos törvény-
nek meghozatala. Ama — törvény nélkül okvetetlenül bekövetke-
zendő — bonyodalmak elhárítása s jogaink megvédelmezése érdekében 
tehát, múlhatatlanul szükséges lesz, kérő szavunkat ismét mielőbb föl-
emelni. Nincs benne semmi kétségem, hogy egyházunk egyeteme ezt 
megtenni el nem mulasztandja. Épen ez oknál fogva tartám szüksé-
gesnek ez ügyet már e helyen előzetesen is fölemlíteni, kérve a tisztelt 
közgyűlést, hogy az ebben eddigelé tett lépéseinket jóváhagyni, helye-
selni, — s az ezután teendőket hathatós gyámolításával támogatni 
kegyeskedjék. 

A mi a másik tárgyat, a papi javadalmak és szolgálmányok ille-
téktelen kiszolgáltatását illeti: ez ellen már 1790|1. 26. törvényczikk, 
nemkülönben az 1848-dik és 1868-dik törvényczikkek oly világosan, 
s minden kételyt kizáró határozottsággal intézkednek: hogy ez oldalról 
sérelmes esetek felmerülhetése eddigelé lehetetlennek látszott. S ime, 
a mi legalább a közel múltban, a mostaniaknál sok tekintetben még 
nyomasztóbb viszonyok között sem történt meg, — arra, napjainkban 
nem csak egyes, de mind sűrűbben jelentkező esetek mutatkoznak. 
Nagy mulasztás lenne részünkről ezeknek figyelmen kivül hagyása, s 
a sérelmek haladéktalan, gyökeres orvoslásának elodázása: mely gon-
datlanság könnyen oda vezethetne bennünket, hogy hitünk sorsosai a 
mi korunkban kényszerítetnének oly terhek hordozására, melyeket 
őseink válláról a törvény már közel egy századdal ezelőtt jóltévőleg 
leemelt Egy ilyen sérelmes eset, e kerületben, már a mult évi köz-
gyűlés elé is fölterjesztetett. Törvényes és kedvező elintézést az még 
máig sem nyert, s ezen ügy az idei közgyűlés előtt is fel fog merülni. 
De ugy vagyok értesülve, hogy a dunántúli kerületben még sérelme-
sebb esetek is fordultak elő, s azon kerület az egyetemes gyűlés által 
fogja ezek orvoslását keresni, sürgetni. Mi mindnyájan egymásnak 
tagjai vagyunk, s mit az egyik szenved, a másik is megérzi. Köteles-
ségemnek ismerem ennélfogva felhivni a közgyűlés figyelmét, úgy a 
mi körünkben felmerült sérelemre, mint majdan az egyetemre küldendő 
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követei által támogatására az ott teendő szükséges intézkedéseknek. 
Jogainkat biztosító törvényeink, nagy küzdelmek árán megszerzett 
drága és szent örökségek, melyeket boldogan birni nem csupán édes 
öröm nekünk, — de utódaink számára csorbítatlanul fentartani is szent 
kötelességünk. Ha valahol, úgy e hazában van a békére mindnyájunk-
nak szüksége; s mely ezt zavarja: igen aggasztó minden tünemény. 
E tünemények, fájdalom, mutatkoznak, s igy békét hirdető Egyházunk 
minden tagjának, békét sziikséglő hazánk minden fiának kötelessége, 
szavát a törvény által biztosított és biztosítancló béke érdekében föl-
emelni. Ezért láttam tisztemben állónak s voltam bátor e fontos ügyre 
felhívni a kerület figyelmét, s majdan az illetékes helyen, támogatá-
sát. Ezek jelzése után, magamat a tisztelt közgyűlés jó indulatába 
ajánlva, e gyűlést megnyitottnak nyilvánítom, s át adom a szót elnök 
társamnak kérve — hogy ügyrendünk intézkedése szerint, — évi érte-
sítőjét eléterjeszteni szíveskedjék." 

2. A felügyelő ur közhelyesléssel fogadott szavainak elhangzása 
után, Superintendens úr a lefolyt év alatt a kerületben történtek rajzát, 
e következő értesítőjében vázolja: 

M é l t ó s á g o s é s f ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 
» 

Kilencz éve mult, hogy Isten jóvoltából és a főt. kerület bizal-
mából a superintendensi teendőket tőlem telhetőleg végzem. Ez alka-
lommal — midőn a lefolyt évről számolnom kell — működésemet előre 
is hézagosnak, hivatalos eljárásomat s különösen ezen értesítőmet nem 
eléggé kimerítőnek kell jeleznem. Oka megrendült egészségi állapo-
tom, miért is ez alkalommal esedezem a főt. kerület kegyes elnézéseért. 

Mint tudni méltóztatnak, a legközelebbi napokban, f. év oktober 
13-dikán mult száz éve annak, hogy a korát megelőző, fenkölt szellemű 
József császár türelmi parancsát kibocsátotta. S bárha mi magyar 
hazai viszonyainknál fogva, mint a kik akár az 1608, akár az 1647. 
törvények alapján sokkal biztosabb és terjedelmesb jogalapon állottunk, 
nem ünnepelhettük új nyereménykép az említettem türelmi parancs ki-
bocsátásának 100 évi fordulóját, mint a lajtán túli hitrokonaink: 
mindazáltal csak a kegyeletnek adóját róvjuk le a nagy férfiú s csá-
szár iránt, midőn róla ez alkalommal hálával megemlékezünk, tekin-
tetbe véve azon körülményt, hogy ezen nevezetes elhatározása óta, ág. 
hitv. ev. egyházaink száma, mely a kibocsátott türelmi parancskor 215 
parochiát számlált, 1791-ig 220-szal szaporodott; miglen azóta csu-
pán 172-vel növekedett. 

Vajha a jelenlegi törvénybiztosította alapon nyugvó létünkben, 
hitbuzgoságunk és egyházunk iránti odaadásunk ne lankadna s a vallás 
felekezetek közti türelem, az egyház s egy háziasság iránti közönynyé ne 
fajulna. Mert, hogy még mindig résen kell állnunk, még mindig véde-
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keznünk és hogy az 1848-ik t. cz. kimondott vallás egyenlőség elve 
még mindig nincs teljesen életbe léptetve s valósítva, mindnyájan tudjuk 
s fájdalommnl érezzük. 

Ezen kitérés után jelentem, liogy egyetemes felügyelő ur ő Nagy-
méltóságának a zólyom megyei közönség által fényesen megtilt 50 éves 
jubileumához, ő Méltósága a kerületi felügyelő úrral egyetértve, kerü-
letünk részéről üdvözlő irattal járultunk, meg levén győződve, hogy az 
összes egyházak hő óhaját fejezzük ki, midőn ő Nagyméltóságának a 
haza és az egyház körűi szerzett halhatatlan érdemeiért, ez alkalommal 
is legforróbb hálánkat nyilvánítjuk. 

Ugyancsak ő Excellentiája az egyetem, felügyelő ur felhivására, 
e f. év márczius 12-én, Budapesten tanácskozmányra gyültünk az 
1879-ki büntető törvény, kihágásokról szóló 53. §. tárgyában. S mint-
hogy ugyanazon időben a lielv. hitv. testvérek is a fővárosban gyű-
léseztek, velük együttesen s egyetértve készült el a törvényhozáshoz 
intézett kérvény, melyet a t. egyházakkal annak idején közöltem. 

Ugyanazon alkalommal ő Méltósága br. Prónay Dezső, mint a 
zsinati előmunkálatok Elnöke, ez ügyben tanácskozmányra hívott 
fel bennünket. Az ezen fontos tárgyra vonatkozó jegyzőkönyvet sze-
rencsém lesz felmutatni s felolvasását kérni. 

A szegedi egyház reconstructiója érdekében ő Méltóságával, a 
kerül, felügyelő úrral s a kerületi bizottság többi tagjával együtt, 
márczius 6-án ugyan ott eljártunk ; s miután az ott tervbevett templom 
és paplak meg iskola terveire előirányzott költség legalább nagyjából, 
részint a begyült adományokkal, részint a kir. biztos ő Nagyméltósága 
által kilátásba helyezett 4500 frtnyi segélylyel fedezettnek találtatott, 
a szegedi egyház további kivételes helyzetét, mely szerint annak idején 
a kerület közvetlen felügyelete alá helyeztetett,, az egyház saját óhaj-
tása szerint beszüntetendőnek találtuk. A további intézkedés megté-
telére, a jelenlevő Nagyságos Osztroluczky Géza és a békési esperes 
Nagys. Áchim Ádám urakat biztuk meg, kik is legott, mint a szegedi 
egyház esperességi hatósága, a további szükséges intézkedések meg-
tételére felkérettek s arra vállalkoztak is. 

Az ottani egyházi építkezés — mint hallom — folyamatban van. 
Adja Isten, hogy ne csak a holt kőből díszesen épülő templom fejez-
tessék be szerencsésen, hanem az Istennek inkább tetsző a hit és 
vallásosság élő köveiből épült evangyéliomi egyházi gyülekezet 
temploma is növekedjék. 

Szegedről lévén szó, nem hagyhatom említetlenül, hogy az ottani 
rom. kath. plébános, a gyűlölt reversális sajátos mentségét találta fel, 
mely szerint a törvénybe nem ütközőnek nyilvánítja azt, hogyha az 
illető evang. apa, sajátkezűieg az anyakönyvi észrevételek rovatába 
jegyzi, hogy rom. kath. nejétől született fiát, rom. katholikusnak 
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kívánja neveltetni; mert ezt — úgy mond — n e m t i l t j a a hazai 
törvény! 

E tárgyban még a mult év november havában felírtam a Nmélt. 
kult. Minisztériumhoz orvoslás végett, de választ ekkorig nem kaptam. 

Ismételten felírtam a nőtincsi sérelmes eset tárgyában, valamint 
a czeglédi iskola föld használata ügyében is; de választ nem nyertem. 

Ellenben, azon sérelmes esetet illetőleg, mely a bánfalvi ev. lel-
kész és az ottani rom. kath. plébános közt felmerült, kedvező elintézést 
vettem a Nmlt. Minisztériumtól, meghagyatván az illető plébánosnak, 
hogy az illetéktelenül anyakönyvezett evang. szülöttek kivonatát, az 
illető evang. lelkésznek kiszolgáltassa. 

A beszterczebányai algymnasiumban felmerült kellemetlen nemze-
tiségi baj, miután kideríttetett, hogy az illető iskola tényezői és intézői 
azt se elő nem idézték, se nem ápolták, sőt inkább a legszigorúbban 
feddették; mint muló s elenyészett dolog, a magas Minisztérium által 
egyszerűen tudomásul vétetett. 

A tavalyi ker. gyűlés egyes egyházakra vonatkozó határozatait 
illetőleg, szerencsém lesz az előkerülő idevágó pontoknál, kimerítő 
jelentéssel szolgálni. 

A selmeczi ez idei érettségi vizsgáknál Nagygs. Farbaky István, 
bányatanácsos és főiskolai felügyelő ur helyettesített; a szarvasi érett-
ségieknél Nagyt. Áchim Ádámfőesp. Nagygs. Osztroluczky Géza, esp. 
felügyelő, Nagyt. Sárkány János és Nagyt. Petz Gyula urak. A buda-
pesti főiskolai érettségieknél pedig Nagygs Hunfalvy Pál ur. 

Fogadják szives hálámat fáradságos, ügybuzgó munkájukért. 
rt 

0 Felsége, Haan Lajos csabai lelkészt és egyetem, főjegyzőt, 
Ferencz József lovag-kereszttel; Quirsfeld Nándor cservenkaiés Weber 
András új-pazuai 50 éven túl szolgált lelkészeket, arany-koronás rend-
jellel tüntette ki. 

Boldogult Zsedényi Ede alapítványa kamataiból 100—100 frtban 
a következő 10 tanítót részesítettem, úgymint: Szalay József, bánfalvi; 
Kvacsala János, petrováczi; Honéczy János, sz.-péteri; Osztroska 
Lajos, vanyarczi; Solcz Samu, horháti; Solticzky Samu, hajniki; 
Almán Dániel, selmeczi; Csepcsányi István, kiskéri; Seffarovszky 
József csomádi és Kutni András, hajdusiczai tanítókat. 

Segédlelkészekké felavattam: Krupecz Istvánt, Udvarnokra; 
Dux Györgyöt, M -Berénybe; Kováesik Gyulát Zólyomba és Kugyela 
Györgyöt Beszterczebányára. 

Hitjelölti vizsgát tettek : Draskóczy Ede ; Petz Gusztáv; Szebe-
rényi Lajos Zsigmond; Valentínyi Jenő és Zsilinszky Endre, kik 
egyszersmind a kerül, díjért folyamodnak. 
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A Gustav-Adolf egylet részéről következő bányákéi*, egyházak 
részesültek segélyzésben: Badin 120 frt 25 kr, Beluja 25 frt 75 kr, 
a bánsági missió 572 frt 60 kr, Bát 171 frt 79 kr, Fót 80 frt 17 kr, 
Nagy-Sz.-Miklós 80 frt 16 kr, Irsa 22 frt 90 kr, Hodrusbánya 48 frt 
17 kr, Kis-Semlak 34 frt 36 kr, Kopanicza 48 frt 17 kr, Uj-Vidék 
314 frt 95 kr. Buda 143 frt 15 kr, Orsova 74 frt 44 kr, Resicza 42 frt 
93 kr, Sámsonháza 229 frt 5 kr, Sándorfalva 194 frt 77 kr, Schüttrisz-
berg 57 frt 26 kr, Széchény 137 frt 43 kr, Szeged 1086 frt 20 kr, 
Tót-Györk 114 frt 52 kr, Török-Becse 42 frt 93 kr, Vácz 100 frt 
20 kr, Fehér-Templom 46 frt 93 kr és végre Lessich papözvegy 28 frt 
63 krban. Összesen: 3817 frt 71 kr. 

A Glosius-Artner Karolina-féle alapítványból élveztek: Turcsányi 
Adolf 100 frt, Fűrész Ferencz 100 frt, Gretzmacher János 100 frt, 
Kernuch Dániel 80 frt, Scherer Konrád 80 frt, Lagler György 80 frt, 
Klementisz Czeczilia 60 frt, Molitorisz Ernesztina 60 frt, Mocskónyi 
Jozefa 60 frt, Okruczky Emilia 60 frt, Szalay Katalin 60 frt, 
Krausz Teréz 60 frt, Lippai Erzsébet 60 frt, Ritter Mária 60 frt. 
Összesen 1020 frt. 

A Glosius Sámuel- és Dániel-féle alapítványból élveztek : Swehla 
István, Hutter Zsigmond, Szili Leonhard, Heszler Samu, Reil Zsigmond, 
Horváth János, Balló Miklós, Kvacsala Károly, Marossy Sándor, 
Lacziak Mihály, Krcsméry Emil, 210-.-210 márka = 2310 frt. 

Székács-alap = 6567 frt 28 kr, ebből élvezett Bansell Kálmán 
100 frtot. 

Mokossini Mihály-féle alapítvány = 13,771 frt 65 kr. 

Bács-szer érni esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Benjács Simon, palánkai lelkész; Herrstein 
János illoki s Dorozsnyák Endre újvidéki tanítók. 

B) V á l t o z á s o k : Palánkán Abaffi János lelkészszé lett. Famler 
Gusztáv A. Cservenkán helyettes-lelkésznek neveztetett ki. Segéd-
lelkészekké lettek : Stieglmár János, Torzsán; Korossy Emil, Járekon; 
Lánghoffer Károly, Lalityon. Tanítókká lettek: Beyer Vilmos, Szent-
Tamáson ; Belohorszky Károly, Zorkóczy Lajos és Farkas Karolina, 
Újvidéken; Rapos Pál, Petrováczon; Karner János, Feketehegyen. 
Vozarik József, újvidéki tanitó hivatalát letette. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B á c s u j f a l u iskolát épített 
két tanteremmel s tanitólakkal 2000 frton. B a j a két félszert pap s 
tanító számára épített 400 frton. B e s k a adósságait kifizette ez évben 
az utolsó 332 frtot s templomépítéshez készül. B i n g ű l a 200 frtért 
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háztelket vett. L j u b á n iskola imaházzal felépült. B u l k e s z egyik 
iskoláját padokkal látta el 260 frtért. Ó - K é r 20,000 téglát égetett 
templomépítésre. K i s - K é r az egyház számára három hold földet 
vett 843 frton. Iskoláját padokkal látta el 267 frton. K u ez u r á n 
Listmeyer Henrik márványkőből faragott keresztelő követ ajándéko-
zott a templomnak. K u l p i n egy házat vett 1126 frton iskolának. 
K o vi l -Szt . - I ván a polit. községtől kapott egyházi czélokra 1700frtot. 
P a l á n k á n a közlegelőből a pap 7 holdat a tanitó 2 holdat kapott. 
P e t r o v á c z nagy templomát ja vitatta 5000 frton. P i v n y i c z a te-
metőjét 3090 • öllel nagyobbította. U j - S o vé csillárt vett s 130 frtot 
költött javításokra. S z i l b á s a templomépítési alapot 3000 frtra nö-
vesztette. S z ú r c s i n 1600 • öl nagyságú templomtelket kapott. 
Ü - V e r b á s z utolsó adósságát 1541 frtot kifizette. Ú j v i d é k 
7062 frtnyi templom alapot mutat ki. 

D) S e g é l y e z é s e k : Gustav-Adolf egylettől kapott Újvidék 
314 frt 95 krt. A vándorlelkész felsegélyzésére gyűjtött 78 frt 30 kr. 
Ugyanennek ajándékozott Schneider Endre, titeli magánzó, 50 frtot. 

E) I r o d a l o m : Schneeberger Jánostól megjelent nyomtatásban: 
„Pilgerstab für Jung und Alt, besonders für Confirmanden." 

F) E s p e r e r e s s é g i özv . á r v a i n t é z e t i k i m u t a t á s . 
Lelkészi tőke: 10,305 frt 60 kr. Szaporodás 271 frt. Nyugdíja-
zottak száma 16. Nyugdíj-összeg 825 frt. Tanítói tőke: 5779 frt. 
Szaporodás 203 frt. Nyugdíjazottak 10. Nyugdíj-összeg 531 frt 60 kr. 

G) N é p m o z g a l o m 1880. Kereszteltetett: 3582. Temettetett: 
2398. Eskettetett: 782. Lélekszám: 65,853. 

Bánáti esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Predmerszky Károly, t. buttyini nyugalma-
zott tanitó. 

B) V á l t o z á s o k : Lieblingre Kottier Otto, — ennek távoztával 
Galle Elek jött segédlelkészül. Abaffy János helyébe, Hüvösi Lajos 
lett utazólelkész. A n t a l f a l v á n Paulinyi Sámuel, eddigi admini-
strator lett megválasztva rendes lelkészül. L i e b l i n g e n ideiglenes 
tanítónak Grassel József lett megválasztva. V u k o v á n rendes taní-
tónak Kútny András, eddigi hajdusiczai tanitó, és H a j d u s i c z á n 
ideiglenes tanítónak Győrik Lajos lett megválasztva. Jurányi Miklós 
N.-Sem 1 a k i tanitó lemondott. V e r s e c z e n Klevetay felügyelő 
visszalépvén, helyébe Breitkopf Viktor ur választatott meg. H a j d u -
s i c z á n Kulin Péter gondnoknak. S t e i e r d o r f o n Koernig Evald 
felügyelőnek lett megválasztva. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : L a j o s f a l v a , 42 év óta 
fennálló templomát 1500 frttal tataroztatta, paplakát 200 frttal javít-
tatta és változtatta s az egyház, bár a lelkésznek eddig fizetett 240 p. 
mérő búzát közel 1000 frttal megváltotta, liogy épületeit javíthassa, 
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a 240 p. mérő buza fizetésére további 5 évre kötelezte magát. M r a -
m o r a k imaháza és paplaka javítására 125 frtot fordított s 250 írtért 
„Wertheim cassá"-t vett. L u g o s i, F r a n c z f e 1 d i és A r a d a c z i 
egyházak, egyházi épületeiket javíttatták. K i s - S e m l a k harangot 
vett és templomát javíttatta 250 frttal. A P a n c s o v a i egyház 
150 frttal javította a lelkész fizetését. 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k : A verseczi egyháznak 
V e r s e c z városa 4000 frtnyi adósságát elengedte. H a j d u s i c z á n 
a község könyvekkel látta el az egyház szegény gyermekeit. T e m e s -
B u t t y i n b a n Goldberger Sámuel földbirtokos, Írószerekkel látta el az 
egyház tanulóit. M r a m o r a k i egyház a községtől 1 s/4 hold földet 
kapott temető helyül. B e s i c z a i egyháznak, a cs. kir. szab. vasut-
társulat az általa évi segélyül adott összeget 240 írtról 4000 frtra 
emelte. Huber és Gramberg, pancsovai buzgó hivek a lelkésznek ez 
évben ismét 100 frtot adományoztak; Engler Henrik az egyháznak 
12 drb énekes könyvet ajándékozott. 

E) Az e s p . ö z v . - á r v a i n t é z e t á l l a p o t á n a k k i m u t a -
t á s a : Tőke 11,398 frt 78 kr. 1880/1. évi szaporodás 550 frt 60 kr. 
Nyugdíjazottak száma 10. Nyugdíj-összeg 720 frt. 

F) N é p m o z g a l o m a z 1880-ik é v b e n : Kereszteltetett 1531 
Temettetett 1276. Eskettetett 313. Lélekszám 28,558. 

Barsi esperesség. 

B) V á l t o z á s o k : Tanítóvá lett Léván Philipp József; a fakó-
vezekényi felügyelő Traeger Samu leköszönt, helye még nincs betöltve. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : K ö r m ö c z b á n y a pap- és 
kántorlak javítására ujolag 68 frtot, a papi kert bekerítésére 126 frtot, 
egyéb rendkívüli beszerzésekre 68 frtot fordított, a papi hiványt 
50 frttal (fában) javította. — S z e l e z s é n y az iskola és tanítólak 
javítására 25 frtot adott ki. — L é v a pap-, tanitólak és iskolára 
150 frtot, temploma fedelét 100 frtnyi költséggel javította. — V e z e -
k é n y istállói javítására 16 frtot, F a r n ad kocsiszínre 40 frtot költött 
s adósságából 350 frtot törlesztett. 

D) K e g y a d o m á n y o k : K ö r m ö c z b á n y a a rendes évi 
1000 frton kivül javítási költségek fejében 594 frtot kapott a várostól. 
Galantha Gyuláné asszonytól egy hímzett bársony térdvánkost az 
oltár elé. Dubovec Mária egy Görzben elhalt szolgáló végakaratában 
5 frttal emlékezett meg az egyházról. — L é v a a várostól 31 frtot, 
Vietorisz hagyatékából 109 irtott kapott. — V e z e k é n y - F a r n a d 
egyes hívektől 55 frtnyi önkénytes adományban részesült, mely összeg-
hez Cibulya János biró, Buchlovics András és ifj. Szádovszky 30 frttal 
járultak. Azonkívül ajándékoztak: Cibulya János az iskolának számoló 
gépet, a templomnak két oltári rézgyertyatartót, id. Szádovszk}' 
Jánosné bársony terítőt a szószékre, Préscher Julis oltárterítőt. 
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E) E s p e r e s s é g i ö z v e g y i n t é z e t . Töke : 1376 frt, 1880/1-
szaporodás 316 frt, nyugd. száma : 2; mugdíj-összeg 80 frt. 

F) N é p m o z g a l o m 1 8 8 0 - b a n kereszt. 118, temett. 121, 
eskett. 30 pár, lélekszám 2972. 

Budapesti esperesség. 

B) A s z l á v e g y h á z Bella András segédlelkész és tanító he-
lyére, ki gráczi tábori lelkésznek lett kinevezve, Ma t u s k a E d é t 
választotta meg tanítónak. A v á c z i egyház pedig volt tanítója Hrasko 
Lajos helyére, ki Pilisre ment, I z á k L a j o s t választotta meg 
tanítójának. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . A m a g y a r - n é m e t egyház 
minden iskolájába bevezette a gázvilágítást, mintegy 700 frt költ-
séggel. A s z l á v egyház a templomi lépcsőt és bejáratot javíttatta 
170 frt költségen. A r á d i f i ók-gyülekezet, a nyárszakán beállott 
felhőszakadás által megrongált iskola-épületét 110 frt 85 krnyi áldo-
zattal helyreállította. B u d a p e s t f ő v á r o s a a m a g y a r - n é m e t 
egyháznak eddig nyújtott 2100 frt járulékát ez évre 5100 frtra emelte, 
s így tisztán e l e m i iskolai czélokra 3000 frtot adományozott. A 
p e s t i h a z a i első t a k a r é k p é n z t á r a f ő g y m n a s i u m alap-
tőkéjéhez ismét 300 írttal járult, az elemi iskola alaptőkéje L a n g -
h e i n r i e b F r i g y e s özvegye által 100 frttal és néhai F á b r y P á l 
hagyománya folytán 50 frttal, a nyugdíjintézet hasonlóképen 50 frttal 
gyarapodott; D e á k I g n á c z a közös pénztár javára 100 frtot hagyo-
mányozott, A s z l á v e g y h á z iskolájának S z e n t i v á n y i A d o l f 
ösztöndíjra 100 frtot adományozott. 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k . A n é m e t e g y h á z -
n a k L é b szül. B a r b e r Zsuzsánna 5 frtot, M i l t n e r Mária 5 frtot, 
W e l d á r y Ernő 100 frtot, M á r t i n ' y Frigyes 25 frtot hagyományo-
zott. S c h n e i d e r Zsuzsána 1 St.-Genois sorsjegyet 40 frt. Gróf 
S t e i n l e i n 21 frtot ajándékozott. — A b u d a i e g y h á z szegény 
gyermekek ruházása czimén 427 frtot gyűjtött, miből 43 szegény 
tanuló téli ruhával és tanszerekkel láttatott el. T o m a s e k Pál mun-
kájá t : „Die Geschichte der evang. Gemeinde in Ofen" Dr. H u n f a l v y 
János felügyelő saját költségén nyomatta s a tiszta jövedelmet eddig 
120 frt az egyháznak ajándékozta. Dr. A n d a h á z y László gondnok 
100 frtot ajándékozott. 

E) I r o d a l o m . „Die Geschichte der ev. Gemeinde in Ofen" irta 
Tomasek Pál. — „Luthers Testament" czímű alapos müvet irtDoleschall 
Sándor E. A budapesti esperesség egyes egyházai kiadták évi jelen-
téseiket, ez idén először a m a g y a r - n é m e t egyház együttes évi 
jelentését. 

F ) A nyugdíjintézet tőkéje 43,805 frt 19 kr., 1880-ban szaporodott 
2286 frt 97 kr., 1881 január l-jén 46,618 frt. A nyugdíjazottak 
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száma 6. A nyugdíj-Összeg 1112 f r t .— N é p m o z g a l o m : Keresztel-
tetett: 694. Temett. : 669. Eskett. pár : 247. Lélekszám : 13,789. 

Békési esperesség. 

A) H a l á l o z á s . Szemián Dénes szarvasi főgymnasiumi tanár 
f. évi január hó 28-án; Goldperger P. Pál szemlaki lalkész pedig már-
czius hó 22-én szóllíttattak ki az élők sorából. 

B) V á l t o z á s o k . Lelkészekké lettek: Makón Kemény Lajos; 
Szemlakon Liífa János. Tanárrá : Szarvason Gajdács Pál. Segédlelké-
szekké: német M. Berényben Petz Gyula lelkész oldalánál Dax 
György, superintendensi káplánná az Antalfalvára paphelyettesnek 
ment Paulinyi Sámuel után Abaffy János. Tanítókká: Ambrozfalván 
az önként eltávozott Molitórisz Károly helyén Mikus János; T.-Kom-
lóson a szintén leköszönt Kuliczy Nándor helyén Botka József; Mező-
Berényben Kemény Károly. — Haviár Dániel úr Szarvason ; Oszt 
Károly úr Makón egyházi felügyelőkké választattak. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . A l b e r t i iskolájátzsindelylyel 
fedette be; malomépületét, megszűnvén az őrlés, bérházzá alakította át. 
Templomtőkéjét adakozásokból 101 frt 60 krral gyarapította. Templomát 
építi. Am b r ó z f a 1 va 800 frton egy iskolának eddig haszonbérelt házat 
vett meg, ez épületet javíttatta, bővitette, alkalmas tanítói laknak s tan-
teremnek átalakította, illetve felépítette, mely költséget részben kivetés 
utján fedezte. A r a dutolsó, 300 frtnyi adósságát törlesztette ; egy adó-
szedő- s egyházfi-állomást, lakással az egyház épületében, szervezett. 
A p a t e l e k paplaki melléképületét, mely gonosz kéz által felgyújtva 
leégett, a biztosítás árából, bár kisebb méretekben, felépítette. T ó t -
B á n h e g y e s 2-ik iskolához vett telkét deszkakerítéssel 100 frt érték-
ben körülvétette s egy segédtanítói állomást szervezett. B . - C s a b a egy 
uj presbyt. tanácstermet, kurátori hivat, helyiségekkel, két uj tanítói 
lakot s egy uj iskolai tantermet építtetett 18,000 frt kiadással. Az ambróz-
falvi egyháznak 200 frt értékű orgonát ajándékozott. — A zágrábi egy-
háznak 50 frtot; a duna-szerdahelyi egyháznak 25 frtot adományo-
zott. — M . - B e r é n y , tót, újonnan épült 4-ik elemi iskoláját meg-
nyitotta, melyhez uj tanitói hiványt, alapítványozott. Tó t - K oml ó s 
a községtől átvett iskolát szervezte; templomát 2636 frt 31 kr költ-
séggel kívül-belől javíttatta, meszeitette; az oltárt 700 frt kiadással 
újonnan festette s aranyoztatta; egyik iskoláját a tanítói lakkal együtt 
1876 frt 58 kr áldozattal átalakíttatta; lakodalmi gyűjtésekből befolyt 
az egyház pénztárába 113 frt 14 kr. M a k ó egyb. épületeit 97 frt 68 ki-
javíttatta; kegyadományokból bevett 42 frtot. N a g y l a k hátralevő 
3700 frt adósságát teljesen törlesztette; egyh. épületeit 250 frt kiadás-
sal javíttatta; önkéntes adományokból 700 frt értékű négy ezüst 
gyertyatartót s az ur-asztalára szükséges mindennemű díszes edényt 
szerzett. O r o s h á z a egyik iskoláját 1993frt kiadással átalakította; tem-
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ploma belsejét 250 frton meszeitette ; 50 frton szerzett oltárteritőt; az 
adományok helybeli czélokra 573, idegen helyekre 230 frtot tettek 
ki; nagy-szénási fiókja 9 hold földet vett 912 frt. P . - F ö l d v á r leány-
egyház pedig oltárt és szószéket csináltatott lOOfrt. P i t v a r o s jótékony 
adakozásokból 340 frt 84 krt gyűjtött. Uj temploma épülő félben van. 
Szeged adakozásokból nyert az elmúlt évben 762 frt 39 kr t ; kiadása 
a romokból kiszedett épületanyag áthordásánál az uj telekre s ennek 
egyéb rendbehozása körül tett: 609 frt 57 krt, templom- és paplak-
építése munkában van. S z e m l a k iskolának vett házát 220 frt 80 kr 
költséggel átalakította; isk. szentelés alkalmával tartott offertorium 
tett 16 f r t ; a vételár felét, 600 frtot lefizette; Maroson levő vízimalmát 
1301 frt kiadással újból építtette; még 1879-ben uj paplakot építtetett 
5190 frt költséggel fuvaron kivül. N.-S z.-M i k l ó s egyh. épületeit ön-
kéntes adományokból begyült 25 frton javíttatta; temetőjét kivül-
belől befásíttatta. H.-M.-Vásárhely épületjavításra költött 103 forint 
48 krt ; bevett adományozás czímén 17 frt 71 krt. 

D) S e g é 1 y e z é s e k , a d o m á n y o k . A l b e r t i köztéren levő 
800D-ölnyi egyh. kert helyett kapott a községtől cserébe szántható 
közlegelőből 1100• -ö le t ; ebez ugyancsak a községtől megváltási ár 
nélkül nyert 2 ^ hold földet. A m b r ó z f a l v á n aközség az uj iskola fel-
állításához 1915 frttal járult. Aradon a hölgyek 100 frtot gyűjtöttek, 
ezüstözött alpacca keresztelési edényekre: egy tál Márk 16, 16. vése-
tével, egy vizkanna és a keresztelő kőre illő díszes fedő „az aradi 
evangy. hölgyek ajándéka 1880." felirattal; az első aradi takarék-
pénztártól isk. czélokra kapott 50 frtot; Bhear Frigyes leánya esküvője 
alkalmából 50 frtot ajándékozott. B á n b e g y es egy pécskai izraelita 
fakereskedő részéről 40 frt árelengedésben részesült. M.-B e r é n y i tót 
egyháznak özv. Madarász Pálné ajándékozott 60, az egyh. hivatal-
nokoknak 80 frtot; Veres Károly szegény iskolás gyermekeknek tan-
könyvekre 10 frtot. B . - C s a b á n volt lelkész Brozmann Dániel özvegye 
hagyományozott az egyháznak 800 frtot; Devosa József adott 50 frtot; 
Miklya György nejével 4 nagy gyertyatartót aranyoztatott be s uj 
oltárterítőt adott; Palúsik Adám 4 uj gyertyatartót és ur-asztali ezüst 
kannát; Soltész Nándor értékes terítőt a kehelyre; Miklya Zele-
njanszky György és Gajdács Mária egy uj ezüst nagy kelyhet ajándé-
koztak. T.-K o m l ó s o n MachanPál biró 121 frt értékű két díszes tem-
plomi csillárt ajándékozott; id. Hovorka Pál gondnok 4 oltári gyertya-
tartót 40 frt költséggel megaranyoztatott. O r o s h á z a a községtől egy 
iskolatelket kapott. F . - V a r s á n d B. Edelsheim-Gyulai 20 frt évi ado-
mányán kívül id. Kis István orosházi lakos részéről 10, Varga Ádám 
f.-varsándi lakos részéről szintén 10 frt hagyományban részesült. 
Özv.-árva intézet tőkéje 37,603 frt, szaporodás 2365 frt. Nyugdíja-
zottak száma 16. Segélyösszeg 1637 frt. — Kereszteltetett 5738. 
Temettetett 4738. Eskettetett 1103. Lélekszám 101,828. 
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Nógrádi esperesség. 

A) M e g h a l t a k : idősb Svehla János jubilált és nyugalmazott 
lelkész, Szinobányán; Niederland Mihály, agárdi tanító. 

B) V á l t o z á s o k : L o s o n c z o n Margócsi József irsai lelkész s 
pestmegyei esperes, L e g é n d e n Lanstjak Lajos esp. segédlelkész 
lettek megválasztva lelkészekiil. Tanítókká le t tek: B á g y o n b a n 
Petro László, Szú p a t a k á n Plachi Pál, Z s i h l y a v á n Szuterisz 
János. Veigel Sámuel B é r e n , Greiner Pál G u t á n , Szvetlik János 
pedig S z e l e s t é n y b e n segédtanítókéi lettek alkalmazva. 

C) É p í t k e z é s e k : S a l g ó t a r j á n templomot épít; L a p u j t ó 
uj tantermet s gazdasági épületeket épített 400 frtnyi értékben. Den-
g e l e g uj paplak építéséhez készül; V a n y a r c z o n az iskola kertje 
sorompóval kerittetett be; B o k o r templomának fedelét javította ki; 
T a m a s i egy 4V2 mázsás harangját újból öntette; N a g y f a l u isko-
lájának újítására ez évben 486 frt 54 krt adott ki ; B a l a s s a - G v a r-
m a t egyházi épületeit 1005 frt költséggel javította ;. S z e l c z e tornyát 
fedette s uj harangokat szerzett 445 frton. U d o r n y a templomába uj 
padokat állíttatott be 250 frt költséggel: T u r í c s k a tornyát fedette, 
Ml á g y ó oltárképet vett, O z d i n templomát alakította át, uj orgonát 
szerzett s uj oltárt épített 1500 frtnyi költséggel; B ó n y a iskoláját 
javította s a tantermet új padokkal látta el; A l s ó - B o d o n y tem-
plom fedelet javíttatott; P a t v a r cz imaházát csinosította s szószékkel 
látta el; S u r á n y b a n a paplak, a tanítói lak kijavíttatott s a tan-
terem átalakíttatott ; S z e n n á n az iskolai kamra cseréppel a templom 
tornya pedig zsindellyel fedetett 500 frtnyi kiadással; S z á r a z -
B r é z ó imaházát s iskoláját újból fedette 300 frt költséggel. F e l s ő -
T i s z o v n y i k o n a paplak folyosóval láttatott e l ; T u r o p o l y á n 
a paplak kútja, A b e l o v á n a paplak, M a s k o v á n a paplak és a 
tanítólak folyosója javíttatott; Z á v a d á n a lelkész udvara kőfallal 
vétetett körül s méhes építtetett 120 frt költséggel. 

D) A d o m á n y o k , s e g é l y e z é s e k : S a l g ó t a r j á n n a k tem-
plom építésre adakoztak : O cs. k. ap. Felsége 200 frt, Beniczky Gyula 
esp. felügyelő úr 50 frt, Steiner Mór 10 frt, Weissenbacher András, 
Lopusín Sámuel, Kuchinka Alajos, Stílek Sándor, Lépés Miksa, Pfaf 
Gusztáv, Szonthag Ferencz 5—5 frtot. Nagyrőczei egyház 10 frt, ke-
rületi gyámintézet 14 frt, Gömöry Sándor gyűjtése 51 frt, Weissen-
bacher András gyűjtése Budán 100 frt, a salgótarjáni takarékpénztár 
50 frt, esp. gyámintézet 5 frt 30 kr., Osztrohoczky Gyula 50 frt, Vajda 
Ferencz 10 frt. Az e czélra rendezett tánczvigalom jövedelmezett 
500 frt 26 krt. — L a p u j t ő n a tanteremre adakoztak: Weissen-
bacher János felügyelő 166 frt, Szontagh Ferencz 5 frt, többen 
25 frtot. Az iskola felszereléséhez járultak: Weissenbacher János 
Magyarország és Európa fali térképével, ifj. Weissenbacher János 
14 frt értékű vaskályhával és 12 frt értékű tankönyvekkel. — Lu-
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c z i n b a n egyházi magtár alapíttatott 52 kilo rozszsal, Weissenbacher 
János pedig 35 frt értékű tankönyvek és tanszerekkel ajándékozta 
meg az iskolát. — S z é c s é n y b e n a templom építésére gyűjtött 
könyöradományokból bejött 374 frt. Ugyan e czélra adakoztak: Bala-
sovics Károly 20 frt, egyetemes gyámintézet 30 frt, esp. gyámintézet 
5 frt 30 kr, Nsgos Pulszky Polexina kisasszony az iskolát 10 frt értékű 
könyvekkel, a szécsényi takarékpénztár pedig 19 frt 8 krral ajándé-
kozta meg. — V a n y a r c z o n Ngos Veres Pál úr érdemült esp. fel-
ügyelő a tanítóknak 1—1 aranyat ajándékozott a vizsga alkalmával; 
a szorgalmas tanulók közé gr. Degenfeld Ilona asszony 4, Ngos Rudnay 
Szilárd úrnő 3, Ngos Desewífy Ottó úr 2, Ngos Veres Pál úr 1, az egy-
ház a Zelenka féle alap kamataiból 3 ezüst forintokat, többen pedig 
40 krajczárokat osztottak ki jutalmakúl. — S z i r á k o n gr. Degenfeld 
Ilona asszony 4 frtot, 12 ezüst húszast és 10 krajczárokat osztott ki 
a tanulók között. — K u t a s s ó n és B o k r o n tek. Veres Lajos úr a 
magyar nyelvben kitűnt tanulóknak 4 frtot adott. Tiszt. Valentínyi 
Sámuel lelkész úr Vanyarczon, Béren és Heréden jutalmakat osztott. 
— T a m a s i b a n T. Pongrácz György felügyelő úr az egyház szük-
ségleteire ez évben 275 frtot ajándékozott. — L o s o n c z o n Busbak 
Ádám felügyelő 40 frt értékű ifjúsági könyveket, Magyarországnak 
fali térképét ajándékozta az iskolának; az ev. nőegylet 4 árváért tan-
díjt fizetett; Keller Sámuel-féle alapítványból 6 drb énekeskönyv 
osztatott ki a leány-növendékek közt; néhai Kunszt Jánosné féle ala-
pítvány kamataiból 2 biblia adatott 2 jó tanuló confirmált árvának. — 
B a l a s s a - G y a r m a t o n : Tek. Doniján Pál r. k. vallású törvény-
széki ülnök a b.-gyarmati hitfelekezeti iskolára 100 frt ösztöndíj alapít-
ványt tett. — Z o b o r b a n : T. Sárkány Emil lelkész úr 3 tanulónak, 
K i s-Z e 11 ő n 2 tanulónak 1 —1 könyvet, tek. Ivánka György úr pedig 
3 legjobb tanulónak 1—1 húszast ajándékozott. — S z e l e s t é n y -
b e n : Bacliár Gyula b.-gyarmati kereskedő, a magyar nyelvben kitűnt 
2 tanulónak 1—1 frtot ajándékozott, ugyanő az egész iskolát irkákkal, 
Horváth Danó úr papirossal, Simko Frigyes lelkész úr pedig tintával 
lát tákéi. Kövy Tivadar b.-gyarmati egyház felügyelő Z a h o r á n a 
4 legjobb magyart 1—1 forinttal jutalmazta. — N a g y - K ü r t ö s ö n : 
T. Csemniczky Károly úr az 5 legjobb magyart 1 — 1 frttal tüntette 
ki. — A1 s ó - E s z t e r g á l y b a n : Bende Gyula felügyelő úr 2 szegény 
tanulónak 1 —1 frtot ajándékozott. — N a g y - S t r a e z i n b a n : Csem-
niczky szül. Beniczky Sarolta úrnő a 3 legjobb tanulót 3, 2 és 1 frttal 
jutalmazta meg. — L ó n y a b á n y á n : Tiszt. Geduly Elek lelkész úr 
a magyar nyelvben kitűnt tanonczok között 6 húszast osztott szét, a 
tanítónak pedig 3 frtot ajándékozott. — K ó n y á n : Hermann Imre úr 
a magyar nyelvben legjártasabb 4 tanulónak ezüst forintokat adott. 
— U h o r s z k á n : az építendő toronyra Ponyiczky János 50 frt, Csepko 
Mihály pedig 100 frtot adakoztak. — A g á r d o n : Angyal Béla a 
segédtanító fizetéséhez 3 frttal járult, az iskolának pedig Nógrád-
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megyetérképét ajándékozta. — S u r á n y - T e r é n y n e k Oman Pál 
harangra 6 frtot adott. — N a g y - L a m o n : T. Dérer János lelkész 
úr uj-testámentomokkal, F e l s ő - S z t r e g o v á n : T. Szontagh Sámuel 
lelkész ur ezüst forintokkal, S z e n n á n , B o r o s z n o k o n , S t i l y é n 
és S z á r a z - B r é z ó n T . Bodiczky Endre lelkész úr vallásos köny-
vekkel jutalmazták a szorgalmas tanulókat. — F e l s ő - T i s z o v n y i -
k o n a paplak folyosójához szükséges gerendafát Luczenbacher Pál 
szíves volt ajándékozni. — T u r o p o l y á n : Meso András felügyelő úr 
2 bibliát ajándékozott a szorgalmas tanulóknak. — A l s ó - S t r e g o -
v án T. Veres Gyula felügyelő úr 100 frt alapítványt tett az egyházra. 

E) E s p e r e s s é g i p é n z t á r a k á l l á s a . I. Közigazgatási 
pénztár. Vagyonösszeg: 5184 frt 93 kr. II. Papi özvegy-árva intézet. 
Vagyonösszeg; 23,244 frt 42 kr. 1880-dik évi szaporodás 1297 frt 
47 kr. Nyugdíjazottak száma: 19. Nyugdíj összeg: 1369 frt. III. Bá-
nóczy-féle tőke: 13,114 frt 47 kr. Nyugdíjazottak száma: 34. Nyugdíj-
összeg : 816 f r t 3 9 k r . IV. Tanitói özvegy-árva intézet. Tőke: 5907 frt 
13 kr. 1880-dik évi szaporodás: 524 frt. Nyugdíjazottak száma: 4. 
Nyugdíj összeg : 120 frt. 

F) N é p m o z g a l o m . 1880-ik év. Kereszteltetett: 1555. Temet-
tetett: 1469. Esketett pá r : 317. Lélekszám: 43,523. 

Nagyhonti esperesség. 
B) V á l t o z á s o k : Hodossy Imre balogi kerület főbírája K i s -

C s a 1 o m i á n, Lehoczky Gusztáv korponai ügyvéd D r é n y ó n, Kiszely 
János körjegyző B á t b a n , Lélek János városi pénztárnok B a k a -
b á n y á n , Lukács Gyula gyártulajdonos H o d r u s b á n y á n világi 
felügyelőknek választattak. Schärfei János b ö r z s ö n y i aggtanító 
nyugalomba lépett, helyét Méhnert Gusztáv foglalta el. 

C) É p í t k e z é s e k : A p o v á n uj iskola épül; B a g y o n tan-
szerekre 8 frt 40 krt fordított; B a k a b á n y a a villám által megron-
gált toronytetőt 1200 frt költséggel bádoggal fedette; B e l u j a tem-
plom fedelének javítására 118 frt költött; K i s-C s a 1 o m i a uj iskoláját 
2000 frt költséggel egészen rendbe hozta; C s e r i a tanítói lakhoz 
éléskamrát és pajtát épített; D a c s o l a m a templom, iskola s egyházi 
malom építkezésére közel 500 frtot fordított; L e d é n y tanszerekre s 
kisebb javításokra 52 frtot adott; K ö z é p - P a l o j t a a tanító lakot 
folyosóval látta el; K e s z i h ó c z 130 frt költséggel harangot szer-
zett ; P r a n d o r f 300 frt költséggel templomát fedette; P r e n c s f a l u 
a terényi egyház használt orgonáját megvette; S e l m e c z b á n y a a 
templom helyreállításárasbefestésére 1600frtot fordított; S z ú d ima-
házát zsindellyel fedette; S zu h á n y 300frtért szárazmalmot szerzett; 
T e r é n y 1280 frtért uj orgonát csináltatott; U d v a r no k a villám 
által a templom körül okozott rombolást végkép eltávolította; Z s e m-
b e r 1880-ik év jul. 14-iki villám által sújtott s porrá égetett iskoláját 
s imaházát már majdnem egészen helyre hozta. 

2 
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D) K e g y a d o m á n y o k : boldogult özvegy gróf Steinlein Zsu-
zsanna ő nagyméltósága az E g y h á z - m a r ó t i egyháznak egy ezer 
forintot, ugyanannyit az iskolának, S z á z d n a k szinte annyit; Te -
sz é r n e k 800 frtot az egyháznak s egy ezer forintot az iskolának és 
igy összesen 5800 frtot hagyományozott; nemkülönben gróf Steinlein 
Otto, az áldott lelkíi jóltevőnek fia, a boldogult által még 1835-ben 
esp. pap-tanári özvegy-árva intézetünknek 80 pfrtos kegyadományát 
illetőleg alapítványát 200 o. é. frtig kiegészítette. Ezen kívül a s é l -
ni e c z i ker. főiskolát is a szokásos évenkénti jelentékeny segélyezé-
séről is biztosította. Áldva legyen a kegyes adakozók emléke! — 
S e l m e c z b á n y á n a templom belsejének szépítésére fordított 
1600 frtnyi kiadás jótékony adományokból fedeztetett; a főtanodai 
ifjúság „bibliai egylete" pedig 70 darab magyar énekes könyvet és 
egy oltár-bibliát ajándékozott. H o d r u s b á n y a a selmeczi takarék-
pénztártól 15 frt kegyadományban részesült. S z a k á l o s o n tek. Bos-
sányi Rudolf úr neje és Erzsébet leánya halálának emlékére 15 frtot 
a szorgalmas és jó magaviseletű iskola növendékek közt osztatott. 
Tek. Gyura Adolf, börzsönyi felügyelő szinte 3 frtot egy szorgalmas 
tanulónak ajándékozott. 

E) Az ö z v e g y - á r v a i n t é z e t n e k á l l a p o t a : pap-tanári 
tőke 8430 frt, szaporodás 222 frt, segélyzettek 9, kiosztott összeg 
540 f r t ; tanítói tőke 3384 frt, segélyzettek 7, kiosztott összeg 182 frt. 

F) N é p m o z g a l o m : kereszteltetett 664, meghalt 761, esket-
tetett 185. Lélekszám 23171. 

Pestmegyei esperesség. 

B) V á l t o z á s o k : Láng Adolf eddigi alesperes főesperessé, 
Török József esp. főjegyző alesperessé választattak. Sándor Géza 
leköszönése után br. Prónay Gábor választatott meg t., györki egyház-
felügyelővé. Jankó Károly eddigi fóthi lelkész I r s á r a , Kemény 
Ödön eddigi kis-kőrosi segéd-lelkész F ó t h r a választattak meg lel-
készeknek. Halász Lajos T á p i ó - S z e l é r e , Szarvas Endre H é v i z -
G y ö r k r e választattak meg tanítóknak. 

C) É p í t k e z é s e k és á l d o z a t o k : A c s á n br. Prónay Dezső 
az aszódi gymnásiumnak 300 frt, br. Prónay Gábor ugyanennek 
50 frtot adományoztak; br. Prónay Gábor párbér-illetéke megváltása 
fejében alapított 2600 frt. br. Podmaniczky Róza a szegények részére 
1000 frtot alapított. Melezer Gyula lelkész az aszódi gymnásium 
részére 50 frt alapítványt gyűjtött. E r d ő - K ü r t h leány-egyház s 
iskolája javára 2000 frt hagyományozott néhai Gróf Stainlain-Saalen-
stein Edéné. A l b e r t i iskolája részére Sipkovszky József 100 frt 
ösztöndíjt alapított. Alberti az aszódi gymnasiumnak adott 1 frt 50 krt. 
A p o s t a g épületeit javította 125 frton, fekete oltárterítőt vett 27 frton, 
a takarékpénztár magyar könyvekre adott 20 frtot. A s z ó d o n 
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br. Podmaniczky Levente 40 frt, May er Procopius Ilona 10 frt, Bozó 
Pál 20 frt, Briinauer Mór 15 frt, Brüll Miksa 20 frt, az aszódi takarék-
pénztár 60 frtot adott; Moravcsik Mihály 60 frt alapítványt gyűjtött, 
Földváry Gábor kir. kamarás 100 frt ösztöndíj-alapot adományozott 
az aszódi gymnasium részére; br. Podmaniczky Géza 10 drb aszódi 
takarékpénztári részvénynyel 500 frt alapítványt tett szinte az aszódi 
gymnasiumra. I k l a d leány-egyházban itj. gróf Ráday Gedeon 12 frt 
jutalmat adott a tanulóknak. B é n y é n Berthán Endre tanító 100 frt 
jutalmat kapott a kir. közoktatási ministeriumtól jeles magyar tanítása 
elismeréseiil. Egy névtelen Írószerekkel látta el a tanulókat, 10 gyer-
meknek jutalom-könyveket osztott. A vizenyős helyen állott bényei 
paplak tavasszal leomlott és nyáron leégett, biztosítva volt. K á v a 1. 
e. 2 harangot szerzett, melyeknek Puky Márton felügyelő sajátjából 
kőharanglábat épített. C s o r n á d új orgonát szerzett. Adakoztak e 
czélra469 írtig: Gosztonyi János felügyelő 150 frt, br. Prónay Gábor 
100 frt, br. Prónay Dezső 100 frtot adtak e czélra és az iskolára. Rónay 
Gézáné értékes könyvtartót az oltárra. Az aszódi gymnasiumra adott 
Gosztonyi János 20 frtot. Az épületek 110 frton lettek kijavítva. 
B o t t y á n I.e. iskolájára adott br. Prónay Dezső 100 frtot. D o m o n y -
b a n Briill Zsófia két díszes oltárpárnát ajándékozott. D u n a - E g y -
h á z á n kék oltártakarót vettek 30 frton, az apostagi takarékpénztár 
magyar könyvekre adott 20 frtot. K i s - A p o s t a g 1. e. harangra gyújt 
alapot. F ó t l i segédtanítói alapot gyűjt, melyre a hívek 242 frtot ada-
koztak, évenkénti 50 véka rozsot ajánlottak meg s mely alapra gyűjtő-
íveken 400 frt. Az íveken adakozók közül kiemelendők: Nagy Pál 
győri felügyelő és polgármester gyűjtése Győrött 101 frt, Beniczky 
Ferencz gyűjtése 103 frt, Pfitzner pesti ev. tanító gyűjtése 20 frt, a 
soproni főiskola gyámintézete 19 frt 38 kr, Jármay Gusztáv gyógy-
szerész Pesten 15 frt, Iby Rudolfné r. kath. asszonyság hagyománya 
20 frt, Kemény Ödön fóthi lelkész gyűjtése Kis-Kőrösön 50 frt, a zó-
lyomi ev. egyház 20 frt, Láng Adolf gyűjtése 15 frt. Az egyház adott 
az aszódi gymnasiumnak 2 frtot. Kalma János tanuló leánya emlékére 
7 drb. új -testámentoinot és vallásos iratot osztott ki a tanítványok közt. 
R á k o s - K e r e s z t ú r o n a leégett paplak 2916 frton díszesen fel-
építtetett, melyhez br. Podmaniczky János 415 frttal járult. Az orgona, 
szószék, oltár, keresztelő medencze aranyozása és javítása 335 frtba 
került, mely kiadáshoz járultak br. Podmaniczky János 262 frttal, öreg 
Alzibler András 25 frt, Bürger Márton 20 frt, ifj. Alzibler András 
10 frt, Hummel Pál 5 frt, Dubovszky Nándor lelkész 5 frt, Alzibler 
Jakab 7 frt, Mirák János 5 frt. Az orgona és oltárkép javítására 
218 frtot: BürgerLeopoldné 30 frt, Schleckmann János 5 frtot adtak az 
egyháznak, a róka vadász társaság 75 frtot adott az iskola javára. 
G y ó n 11 frton szekrényt szerzett a tanszerek megőrzése végett; 
írószerekkel látta el az iskolát. Az aszódi gymnasiumnak adott 1 frtot. 
K i s - U j f a l u n , T.-Györk 1. e.-ban Medveczky János gondnok díszes 

2* 
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úrvacsorai kelyhet ajándékozott. K i s - H a r t a épületek javítására 
121 frt, jótékony czélokra 62 frtot adott. I r s á n Irsay György ta-
nulónak jutalmul 1 frt. K i s - K ő r ö s az apostag-kiskőrösi takarék-
pénztártól magyar könyvekre kapott 60 frtot, viszont adott az aszódi 
gymnasiumnak 20 frtot. M a g l ó d épületek javítására és kerítésére 
222 frtot költött. Vodjáner Béla felügyelő 18 frt jutalmat a tanulók-
nak, 100 frtot pedig osztott a közoktatási ministerium Krátky Sámuel 
tanítónak, jeles magyar tanítása jutalmaként. P é t e r i adakozás utján 
fedezte templomjavításának 950 frt s toronyórája újításának 175 frt 
költségét. M e n d e 1. e. iskoláját 37 frton tatarozta. Iskolai czélokra 
adtak: Rusvay Gellértné 8 frt, Baumgarten Leo 14 frt, Wiener Kál-
mán 33 frt 33 kr t ; lakodalmi gyűjtések 6 frt 60 kr. P i l i s e n a Bo-
hus-féle ösztöndíjból 3 frt osztatott, a község elöljárósága 6 frtot, a 
lelkész 2 frt jutalmat osztott a tanulóknak. Az aszódi gymnásiumnak 
adott az egyház 12 frtot. R á k o s - P a l o t a épületeit bekerítette 
150 frt költséggel. A lelkész a „Vasárnap" czimű néplapot osztotta 
jutalmul a tanulóknak. Egy az egyházi templomi perselyében találta-
tott s már 22 év előtt forgalomból kiment 100 p e n g ő f r t o s ban -
k ó t Földváry Mihály esp. felügyelő és Ruszt Bernát budapesti bank-
tanács közvetitésök folytán az osztrák-magyar bank által nagylelkűen 
105 frttal beváltatott. T áp i ó-Sz.-Már t o n 300 frt orgona alapot 
gyűjtött; Kubinyi Géza és Szentkirályi Kálmán 6 frtot, Magyary 
Kóssa Sámuel 5 frt áru jutalomkönyveket osztott a tanulóknak, ugyanez 
a tanítót 1 arany jutalommal kitüntette, Kubinyi Géza ur 5 frtot adott 
olvasókönyvekre. V a d k e r t csinos keresztelő medenczét vett 300 frton 
és jótékony czélokra adott 30 frtot. 

Ezek szerint pénzben és értékben befolyt: alapítvány 7052 frt, 
egyházi segély 222 frt, iskolai segély 742 frt, tanulók jutalmazására 
50 frt, tanítók jutalmazására 206 frt, templomi felszerelésekre 2326 frt, 
építésekre és javításokra 4806 frt ; összesen: 14,904. 

D) K ö z p é n z t á r á l l á s a : 1880. bevétel 880 frt 27V2 kr. ki-
adás 587 frt 46 kr, maradék 292 frt 81 % kr ; tőkéje tesz 920 frt 
41V2 kr, összes vagyon 1213 frt 23 kr. E pénztárban kezeltetik a 
„Csernyánszky-féle alapítvány", mely 909 frt 53 kr tőkével bír, ka-
matai 2 aszódi tanulónak osztattak ki ösztöndíjul. 

O z v e g y - á r v a - i n t é z e t i p é n z t á r á l l á s a : 1880. bevétel 
6497 frt 87 kr, kiadás 5621 frt 64 kr, maradvány 876 frt 23 kr ; 
összes vagyon 27,508 frt 68 kr. 

L é l e k s z á m : 49,703, született 1880-ban 1203 fi, 1077 nő, 
összesen 2280; confirmáltatott 372 fi, 385 nő, összesen 757; esket-
tetett tiszta pár 420, vegyes 75, összesen 495; meghalt 939 fi, 
862 nő, összesen 1801. 
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Zólyomi esperesség. 

A) H a l á l o z á s o k : id. Platthy György, esp. felügyelő, Rosen-
auer Károly és Heinlein beszterczebányai gymnasiumi tanárok, 
Ruttkay Ede jakabfalvi tanító, Lipthay János dobronai lelkész, Beer 
Antal pelsőczi, Dobák Tóbiás prsanyi, Hurtay Károly szalatnai 
tanítók. 

B) V á l t o z á s o k : Esp. jegyzővéBakayPéter ocsovaileik., esp. 
segéd-lelkészé Kúgyela György candidatus lett. Leik. lett Lacjak Emil 
Micsinyén, segéd-lelkészekké Kovatsik Gyula Zólyomban, később 
Dobronán, Szlávik János az utódlási joggal F.-Leliotán. Nagy-Szalatnay 
felügyelővé ifj. Platthy György, aliigyelővé Bábaszéken dr. Medvecky 
Samu, Pelsőczon pedig Skrovina Mátyás választatott meg. Besztercze-
bányán tanárhelyetteseknek Junker Ágost és Varga Mihály alkalmaz-
tattak. Tanítókká lettek: Jakabfalván Gaschek Samu ideiglenesen, 
Svitna-Lehotkán Blaskovics Gusztáv ideiglenesen, Belóczy Sándor 
Pelsőczön, Koricsánszky Imre N.-Szalatnán, Kudron István Mótyován, 
Ocsován Holik György véglegesíttetett. 

C) É p í t k e z é s e k , a d ó s s á g - t ö r l e s z t é s e k , á l d o z a t o k : 
B á b a s z é k paplakának és templomának befedésére, valamint egy-
házi épületeinek javítására 311 frt 26 kr áldozott, adósságából pedig 
100 frtot törlesztett. B a d i n még elég nagy adósságából 652 frt 35 krt 
törlesztett s különféle javításokra 78 frtot adott. B e s z t e r c z e b á n y a 
5-ik elemi tanítói állomást szervezett s minden egyes tanítónak 
20 frttal javította fizetését; különféle javításokra 150 frtot adott s 
ehhez épen most épít egy nagy termet vizsgák és gyűlések számára, 
egy kisebbet egyházi archivum számára, egy másik termet leányisko-
lának, körülbelől 9000 frtnyi költségen. S z á s z f a l v a - R u d l o v a 
leányegyháza a tanítói lakot teljesen kijavította 420 frt költségen. 
B r e z n ó b á n y a különféle javításokra 707 frt 63 kr adott ki. D o b -
r o n a egyhangúlag felajánlott súlyos betegségben fekvő (most már bol-
dogult) lelkészének 100 frt évi segélyt káplántartáshoz. G a r a m -
s z ö g h iskolapadok javítására, iskolára és paplakra 65 frt költött 
L e h o t a templomának pléhvel való betetőzésére 200 frt fordított; 
ugyanott a helyi felügyelő Turzó Lajos úr a segédlelkész tartásra 
évente felajánlott 20 frt, Chalupka Samu lelkész ur 8 holdat tevő 
szántóföldjét és legelőjét az egyháznak hagyományozta. L i b e t -
b á n y a kertek körülkerítésére 40 frtot költött, a sajbai új iskola be-
fejezéséhez pedig, kézi munkálaton és fuvaron kívül 130 frt készpénzt 
adott. M i c s i n y e adósságából 60 frtot törlesztett, a molcsai leány-
egyház 1500 frtnyi költségen a kézi- és kocsi-szolgálaton kívül, új 
iskolát épített. B . -Mi tón a templom bemeszelve, tapasztva lett 
72 frtnyi költségen. 0 c s ó v a egyházi épületek javítására adott, adós-
ságából 250 frtot törlesztett. P e l s ő c z paplakának javítására 
100 frtot áldozott, Pelsőcz városa pedig a kántori lak javítására 



22 

400 frtot. S z á s z i községe a tanító fizetését 40 írttal jobbította, ugyan-
ezen leányegyház ugyanannyival, de csak ad personam. P o j n i k 
250 frton javította paplakát és iskoláit. R a d v á n b a n a paplak és 
iskolajavítás 236 frt 94 krba került. F e l s ő - P r s á n y b a n a kijaví-
tott iskolához még egy kamrát is építettek 200 frtnyi költségen. N a g y -
S z a l a t n a templom-, iskola- és egyházi épületeinek javítására 50 frt 
80 krt adott, adósságából213frtot törlesztett. Z ó l y o m új szent edé-
nyeket szerzett 460 frton. Z . - L i p c s e adósságából 150 frtot törlesz-
tett. Z s i b r i t ó iskolájának javítására 28 frt 40 kr költött. 

D) K e g y ad o m án y o k : B ad in Gr. A. egylettől 389 frt 40 krt 
kapott, büntetésekből és más forrásokból 47 frt 47 krt vett be. Bész -
t é r e z eb án y án a k hagyományoztak: özv. Suhajik asszony 50 frt, 
Eisert Ede 100 frt az egyház, 50 frt, az ápolda számára, a hívek külön-
féle adományai 177 frt 30 krt tesznek. J a k a b f a l v a kapott a bel-
földi gyámintézetektől 82 frt 50 kr. Nt. Penzel úrtól 40 oltványt a 
tanítókért számára, különféle társaságoktól 12 frt 5 kr, a selmeczi 
lyceumi ifjúságtól gyönyörű karácsonyi ajándékot: egy díszkötésű 
bibliát istentiszteleti használatra, egy másik bibliát iskolai használatra 
és 7 új-test. szegény gyermekek számára. S z á s z f a l v á n a k isko-
lája építésekor a megye elengedte a közmunkát 280 frtnyi értékben, 
O Excell. egyetemes felügyelő br. Radvánszky A. ur 2000 téglát, 
B e s z t e r c z e b á n y a 30frt érő anyagot ajándékozott neki. B r e z n ó -
b á n y á n a szegény gyermekek számára 38 frt 70 kr folyt be. Dob-
r o n a egyes hívektől adományozás és hagyományozásképen 132 frt 
50 krt kapott. K r á l ó c z o n Pavlovics Zsuzsanna az egyház és pap 
számára 14 frt 28 krról szóló adósságlevelet ajánlott fel, egyéb ada-
kozások 10 frt tesznek ; Margócsi-Ruttkay Mária pedig 4 díszes gyertya-
tartót és koszorút a feszületre ajándékozott. L e h o t a egyes kisebb 
ajándékon (2 gyertyatartó, több gyertya) 74 frt 55 kr. M o l c s á n a k 
ő Excell. egyetemes felügyelő br. Radvánszky A. úr iskolájának épí-
tésére 3000 téglát, Pojnik 20 drb fát, kapott még a megyétől is, suppli-
kálásból és Popper lovag úrtól jelentékeny adományokat. O c s o v á n 
a hívek adakozásából 125 frt folyt be. P o j n i k o n oltárra 110 frt 
gyűjtöttek. R a d v á n b a n Badínyi János alifelügyelő úr 50 frtot ado-
mányozott; Homola Mária asszony a templomra 40 frt hagyományozott. 
A megye elengedte a felső-prsanyi iskola javára a nyilvános munkát 
63 frt 66 kr értékben. B e s z t e r c z e b á n y á n és a megyében be-
folyt gyűjtés 196 frt 29 kr tesz, ő Exell. egyetemes felügyelő Rad-
vánszky A. úr 500 téglát, Popper lovag úr 80 deszkát és 300 léczet, 
Pojnik pedig 6150 zsindelyt adott. N . - S z a l a t n a egyéb dologi aján-
dékon kivül, gyűjtött templomának javítására 239 frt 30 kr, a kiháza-
sító alap 50 frt 11 krra növekedett. Z ó l y o m b a n az ifjúság 4 oltári 
gyertyatartóra 102 frtot gyűjtött, a lelkész pedig új templom építésére 
1448 frt 22 kr. 

E) A z ó l y o m i e s p e r e s s é g i ö z v . - á r v a - i n t é z e t á l l a -
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p o t á n a k k i m u t a t á s a : 1. Zólyomi közös: 12,750 frt tőke, szapo-
rodás 837 frt, nyugdíjazottak száma 8, nyugdíj-összeg 581. 2.Grenczner-
féle: 3061 frt tőke, szaporodás 78 frt, nyugdíjazottak száma 5, nyugdíj-
összeg 145. 

F) N é p m o z g a l o m 1880-ik é v b e n . Kereszteltetett: 1392. 
Temettetett 1347. Eskettetett 371 pár. Lélekszám 38,459. 

A közgyűlés köszönetet szavaz a Superintendens urnák 
kimerítő jelentéseért, s ezen értesítőt egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétetni határozza, s egyszersmind egy szívvel-
lélekkel ád kifejezést azon óhajtásának: adja a kegyelem 
Istene, hogy már a legközelebb jövőben megszűnjék teljesen 
azoií akadály, mely a főpásztort ez évben Egyházlátogatá-
sának folytatásában meggátolta, hogy minden erejének vissza-
nyert teljességével végezhesse, ujabban is tisztének minden 
teendőjét. 

3. Olvastatik a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyve. Ugyanennek 
3-dik pontja kapcsában: a kerületi törvényszék ismét egy évre meg-
választandó lévén: 

a szavazatok a kerületi törvényszék tagjaira, a gyűlés 2-dik 
napján, úgymint oktober 17-dikén, a gyűlést megelőző órá-
ban, határoztatnak beadatni. A szavazatok átvételére, Bodó 
Lipót úr elnöklete alatt, Csörföly Lajos és Bakay Péter urak-
ból álló bizottság küldetik ki, azon meghagyással, hogy a 
szavazás eredményét ugyancsak oktober 17-dikén jelentse be 
a közgyűlésnek. 

4. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
Osztroluczky Géza úr elnöklete alatt, Szeberényi Andor, 
Kramár Béla, Moravcsik Mihály és Vladár Viktor urakból 
álló bizottság küldetik ki, és e végből a számadások és szám-
adási okmányok a bizottsági elnök urnák az ülés szine előtt -
nyomban átadattak. 

5. A tanügyi bizottság újfent megválasztandó lévén: 
ezen bizottság tagjaivá: Huszágh Dániel úr elnöklete alatt, 
Scultéty Ede, Doleschall Sándor, Raab Károly, Händel Vilmos, 
és Schranz János urak, előadójáúl Batizfalvy István úr, — 
választattak meg. 

6. Felolvastatván egyetemes felügyelő urnák a Superintendens 
úrhoz intézett átirata, mely szerint az egyetemes közgyűlést oktober 
hó 19-dikére és következő napjaira hívta egybe: 

az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi elnökö-
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kön és főiskolai igazgatókon kívül, báró Podmaniczky Levente, 
Gosztonyi János, Büsbach Péter, Szedenics János, Hunfalvy 
Pál, Hunfalvy János, Moravcsik Mihály, Matuska Péter, Zsig-
mondy Pál, Fabiny Gyula, Dr.Szelényi Károly, Schranz János, 
Doleschall Sándor, Győry Vilmos, Szeberényi Andor, Händel 
Vilmos, Szeberényi István, Bierbrunner Gusztáv, Scholz Gusz-
táv, Margócsy József, Korén Pál, Bakay Péter, Ilalasy Gyula, 
Thebusz János, Szontagh Pál, báró Podmaniczky Frigyes, 
Lauko Károly, Jeszenszky Danó, Vladár Viktor, Csörföly 
Lajos, Zsilinszky Mihály lelkész, Molitorisz János, Rudnay 
József, Belicska Benjamin, Weiszenbacher János, Sárkány 
Sámuel és Nóvák Dániel urak küldetnek ki. 

7. Szüksége forogván fen annak, hogy a Selmeczen felállítandó 
kerületi tanító-képző intézet ügyében beérkezett esperességi nyilat-
kozatok számbavétessenek s a kidolgozott tervezet előlegesen meg-
vizsgáltassék: 

Superintendens úr elnöksége alatt, Doleschall Sándor, Hän-
del Vilmos, Breznyik János, Thebusz János és Moczkovcsák 
János urakból álló bizottság küldetik ki, jelentésök a gyűlés 
következő napjain el váratván. 

8. Ugyancsak a tavalyi közgyűlés jegyzőkönyve 7-dik pontjának 
kapcsában olvastatik a maskovai egyház felfolyamodása „az elmebeteg 
Bansell Kálmán ügyében, a nógrádi esperességi gyűlés által előter-
jesztett azon kérelem elutasítása tárgyában, mely szerint a múlt évi 
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 25-ik pontja alatt foglalt határo-
zat hatályon kívül helyeztessék, úgyszinte olvastatik a nógrádi espe-
rességnek az 1881-dik év junius 15-dikén Losonczon tartott közgyű-
lése jegyzőkönyvének 23 pontjában hozott, s e felfolyamodás alapjáúl 
szolgáló azon határozata, mely szerint: „A nógrádi esperességi gyűlés, 
— miután a pap választási függelék 12-dik pontja, melynek alapján a 
felebbezés visszautasíttatott, ezen esettől egészen eltérő kérdésben 
intézkedik s igy ezen esetre nem alkalmazható; — miután a maskovai 
egyháznak Bansell Kálmán elmebetegsége folytán papürültté leendő 
nyilvánítása s ugyanott az ismert formák között megejtett papválasztás 
kérdése elvi fontosságú s igy előtte a legfelsőbb forum Ítéletének kiké-
rése el nem zárható, — a bányakerületi gyűlésnek 25-ik pontja alatt 
hozott határozatán annál kevéshbé nyugodhatik meg, mivel ama hatá-
rozat által szentesített eljárás oly praecedenst képezne, mely a főespe-
resnek kerületi utasításaink ellenére jogot adna, hogy az általa ön-
kényüleg is munkaképtelennek ítélt lelkész helyére a munkaképtelenség 
törvényes megállapítása nélkül is már rendes lelkészt választathasson 
s az előbbi lelkészt törvényeink által biztosított létfentartása helyett 
az egyházi kegy esélyeinek tegye ki; Bansell János úr felebbezési 
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kérvényét felterjesztés végett elfogadja, határozza egyszersmind azt, 
hogy intéztessék a főtiszt, kerületi gyűlés elé azon kérelem, miszerint 
mult 1880-dik évhen hozott 25-dik pont alatti határozatát hatályon 
kívül helyezni, — Bansell Kálmán ügyét a világi törvényes hatóság 
által hozandó s őt minden polgári s így hivatalviselési jogától is meg-
fosztó végzése, valamint az őrültek házának főorvosa által kiállított s 
főesperes úrhoz leküldött bizonyítvány alapján legrövidebb idő alatt 
leendő törvényes ellátás végett az esperességhez beküldeni, s nevezett 
elmebeteg lelkészt addig is a maskovai papi jövedelemnek a füg-
gelék 14. cz pontjában rendelt 50°/0 élvezetében meghagyni mél-
tóztassék. 

Kérelmének meg nem hallgattatása esetén felebbezési jogához 
ragaszkodik s,úgy a kerülethez intézendő kérelem, mint a felebbezési 
kérvény szerkesztésével Zelenka Károly és Holles Dániel esp. főjegyző 
bizatikmeg." Ugyszinte olvastatik ugyanezen esperességnek, e határo-
zatából kifolyó felfolyamodványa a kerülethez, melyben azon indokok-
nál fogva: hogy „a főtisztelendő kerületi gyűlés, a lelkészi hivatal 
raegürültét szabatosan körülíró saját törvényeinek figyelmen kívül ha-
gyásával , egy oly lelkésznek, érvényes vokator által biztosított 
fizetése felett rendelkezett, ki csupán 22 szavazatnak 18 elleni több-
ségével, de nem a törvényes formák megtartásával, vizsgálaton, tanú-
kihallgatáson vagy jogérvényes bizonyítványokon nyugvó törvényes 
ítélet által lőn a lelkészi hivatal viselésére végleg alkalmatlannak ki-
mondva," továbbá: „hogy a főtisztelendő kerület a papválasztási 
függelék 12 pontjára történt hivatkozással utasította vissza a bejelen-
tett fölebbezést, holott a hivatkozott pont azon esetben nem engedi azt 
meg, midőn egy daczoló egyház a törvényszerű záros időn belül rendes 
lelkészt választani nem akarván, a Superintendens által a kebelében 
működött adminisztratornak rendes lelkészszé történt megerősítése, 
illetve kinevezése ellen kérelmez a kerületi gyűlésnél:" — a maskovai 
lelkész ügyét mielőbbi rendes ellátás végett, a nógrádi esperességhez 
visszahelyezni, vagy kérelme meg nem hallgatása esetén, ezen kérel-
met mint fölebbezést, az egyetemes egyházi közgyűlés Ítélete végett, 
annak szine elé fölterjeszteni kérelmezi: 

A kerület, tavalyi jegyzőkönyvének 25-dik pontjában 
foglalt, s ezen, — azóta semmi körülményében sem változott 
ügyben, akkor annak minden oldalról történt tüzetes meg-
vitatás után hozott, és Scholz Andort rendes lelkész minősé-
gében meghagyó határozatát, változatlanul fentartja, s így a 
maskovai egyház felfolyamodásának helyt ád. A nógrádi es-
peresség idézett határozatában említett Bansell János-féle 
folyamodvány ez ideig az elnökséghez be nem nyújtatván, 
arról, a kerület — mint eléje nem terjesztettről — nem intéz-
kedhetik. A mi pedig a nógrádi esperesség felfolyamodásának 
az egyetemes gyűlés elé leendő fölebbezést kérelmező pontját 
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illeti: a kerület e kérelemnek nemcsak annál fogva helyt 
nem ád, hogy az esperességet érdekelt félnek nem tekintheti, 
hanem már annál fogva sem, mivel a függelék hivatolt 12 
pontja szerint a kerület véglegesen döntvén a papválasztás 
kérdésében, a felebbezésnek helye nincsen. Az esperességi 
határozatban kifejezett azon aggodalom eloszlatása érdekében 
pedig, hogy : „ezen eljárás oly praecedenst képezne, mely a 
főesperesnek kerületi utasításaink ellenére jogot adna, hogy 
az általa onkényüleg is munkaképtelennek itélt lelkész he-
lyére a munkaképtelenség törvényes megállapítása nélkül is 
más rendes lelkészt választathasson, s az előbbi lelkészt tör-
vényeink által biztosított létfentartása helyett az egyházi 
kegy esélyeinek tegye ki," a kerület kijelenti, hogy a téboly 
iszonyai által sújtott szerencsétlen Bansell Kálmán rendkívüli 
esetében tenni jónak látott intézkedéseit, bárminemű egyéb 
esetre aggodalmat keltőnek el nem ismeri, a mennyiben e 
határozatában kimondja, hogy a rendkívüli körülmények 
által kényszerített ezen eljárás, nemcsak a papválasztási 
törvényben körülirt esetekre nem, hanem a nógrádi, vagy 
bármely más esperességben netalán fenálló, szokás szente-
sítette, helyi intézkedésekre, melyek a munkaképtelenné 
vállt papnak élte fogytaiglan való javadalmazása érdekében 
tétettek s fentartatnak, ezekre sem lehet semmi megszorító 
utókövetkezéssel. 

9. Ugyancsak a tavalyi jk. 9-dik pontjában tárgyaltatik az antal-
falvi lelkészválasztás ügye. Először is felolvastatnak a kerület elé be-
terjesztett legfontosabb ügyiratok, úgymint Brtka Tamás, Toman Pál 
és társai antalfalvi lakosoknak eredetileg Kramár Béla úrhoz intézett 
felfolyamodása a f. é. sept. 4-dikén megtartott papválasztás ellen, mely-
ben ezen választást elejétől fogva végig szabálytalannak és érvény-
telennek állítják a következő, itt rövid kivonatban közölt 6 oknál 
fogva: mert 1) a főesperes úr Kutlik Tivadar urat, a választók túl-
nyomó részének ajánlottét a jelöltek sorából kitörölte; holott a 2-dik 
és 3-dik pont szerint, a tavalyi kerületi gyűlés határozatának kelte óta 
Kutlik Tivadar úr a honosságot megszerezvén, ez többé kérdés alá 
nem eshetett, s igy kizáratása nem igazolható; 4) mert a főesperes úr 
már a délelőtt megtartott közgyűlésen tartozott volna az egyház-
községet figyelmeztetni arra, hogy a maga részéről két jelöltnél többet 
ajánlatba nem hozhat; 5) mert a főesperes úr első tekintetre meg-
győződhetett arról, hogy a választók túlnyomó része Kutlik nevét 
hangoztatta s így nem ő, hanem inkább a kisebbség valamelyik jelöltje 
lett volna kizárandó; végül 6) eltekintve a jelöltség kérdésétől, maga 
a választás nem tekinthető szabályszerűn megtartottnak, mert a jelen 
volt más párti választók nemcsak Paulinyi, hanem Krnuch nevét is 
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hangoztatták, s a nagy tiszteletű főesperes úr, választási súrlódások 
mellőzése végett, szavazásra tartozott volna bocsátani a dolgot, a sza-
vazás csak akkor lévén mellőzhető: „ha az elnök feltett kérdésére a 
választó gyűlés a szabályszerűen kijelölt férfiak köztil csak egy férfiú 
nevét hangoztatja". (Papválasztási szabályzat 10. pont a). Ezeknél 
fogva kérik, hogy tekintettel arra, hogy a fenforgó esetben részben a 
főesperes úr tényeiről lévén szó, jelen felebbezésük a papválasztási 
szabályzat 10. f) pontjához képest a legközelebbi esperességi gyűlés-
hez terjesztessék, ez utóbbihoz pedig esedeznek, hogy az Antalfalván 
folyó évi september 4-dikén megtartott papválasztást megsemmisítvén, 
ujabb szabályszerű választás megtartása felől intézkedjék. 

Olvastatik továbbá az antalfalvi egyház 1881. september 4-dikén 
kelt választási jegyzőkönyve, s ennek kapcsában a bánáti esperes-
ségnek ugyanez év september 12 dikéről kelt jelentése, mely szerint 
úgy a kerületi elnökség sürgetése mint az antalfalvi hívek mindkét 
pártjának óhaja és közmegegyezése folytán folyó évi september 4-dikén 
— a múlt évi kerületi gyűlés óta immár a harmadik jelöléssel — meg-
ejtetett a pap választás. Szemelőtt tartva a „Papválasztási szabály-
zatot", az egyház — miután az esperes jelöltjeivel nem volt megelé-
gedve, — felhivatott az e czélból tartott közgyűlésen, nevezné meg 
azon férfiakat a kiket a jelöltek sorába felvétetni kiván. Az egyház, 
mint a csatolt és felolvasott jegyzőkönyv bizonyítja, kívánta: a Kutlik-
párt Kutlik Tivadart és Paulinyi Sámuelt, a másik párt: Krnuch és 
Gajdács urakat, összesen 4 lelkészt. Az elnökség, hogy lehetőleg 
eleget tegyen az egyház óhajának, az egyház jelöltei közül hármat, 
t. i.: Paulinyi* Krnuch és Gajdács urakat, az esperesség jelöltjei közül 
pedig csak e g y e t , tehát a papválasztási szabályzat 5. §. b) értel-
mében összesen négyet vett fel a jelöltek sorába. Ezek után ugyan-
csak a papválasztási szabályzat 10. §. a) pontja értelmében felhivatott 
a választó gyűlés, illetőleg az egyház, hogy a szabályszerűen kijelölt 
férfiak közül válaszszon lelkészt. Miután többszöri felhivás után a 
j e l ö l t férfiak közül csak is Paulinyi Sámuel neve lett hangoztatva 
és szavazás nem lett kivánva: nevezett Paulinyi Sámuel urat az egy-
ház törvényesen és egyhangúlag megválasztott lelkészeül jelentette ki 
az elnökség és miután az ellenpárt (a mely Paulinyit is kérte jelölésbe 
venni) óvását elkésve nyújtotta be, nevezett lelkész részére a hivány 
kiszolgáltatott és Paulinyi Sámuel beigtatása elrendeltetett. 

Olvastatik továbbá a bánáti esperesség 1881. oktober 5-dikén 
Verseczen tartott közgyűlése jegyzőkönyvének, itt szám nélkül be-
nyújtott e következő határozata: Az esperességi gyűlés beható tár-
gyalás után határozta : Miután a Kutlik-párt által felhozott vádpontok 
minden alapot nélkülöznek; nevezetesen: mivel a kérdésben levő cseh-
országi lelkész, Kutlik Tivadar úr a mult évi kerületi gyíilés 14. pontja 
értelmében az antalfalvi jelöltek sorából ki lett zárva s azóta a kerü-
leti utasítások VII. r. 1. szak. 1. pontjában tiltott módon igyekezett 
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ezen állomást elfoglalni; mivel a jelöltek névsorának összeállítására 
jogosult és a választást vezető főesperes a papválasztási szabályzat 
5. §. b) pontja értelmében járván el, a két párt négy jelöltje közül 
hármat felvett a jelöltek névsorába; miután a mult évi esperességi 
gyűlés XXIX. határozata keresztülvitelének szüksége egyrészről az 
akkor megválasztott volt lelkész lemondása, másrészről az ezen 
esperességi határozat ellen épen a Kutlik-párt által felterjesztett 
és a kerületi gyűlésen tárgyalt fölebbezés folytán megszűnt; mivel 
a Kutlik-párt által is ajánlott Paulinyi lelkész megválasztása alkal-
mával a most saját jelöltje megválasztása ellen panaszló párt, 
a választási szabályzat 10. §. a) pontjában neki biztosított jogá-
val nem élt, azaz szavazást nem kért; egyáltalában mivel az előter-
jesztett közgyűlési és papválasztási jegyzőkönyvekből is világosan 
kitűnik, hogy a választást vezető főesperes egyrészről az egyház 
illetőleg a pártok óhaját lehetőleg tekintetbe vette, másrészről a fenn-
álló papválasztási szabályok szerint j á r té i : az 1881. évi september 4-én, 
a főesperes személyes vezetése mellett megejtett antalfalvi papválasz-
tás correctnek és törvényesnek nyilvánítatván, ezennel megerősítetik 
és a megválasztott lelkész, T. Paulinyi Sámuel beigtatása elrendeltetik. 

Olvastatik továbbá Imro Pál, Bulik Miso, Mikus György, úgy is 
mint a /. alatti meghatalmazás kiállítóinak megbízottjai által a bánáti 
főespereshez benyújtott felfolyamodása, a f. é. oktober 4. és 5-én Ver-
seczen megtartott esperességi gyűlésnek azon határozata ellen, mely 
szerint a f. é. september 4-diki antalfalvi papválasztás megerősítetett; 
s kérik, előbbi felfolyamodásukat s az összes iratokat a kerületi gyű-
léshez fölterjeszteni, az antalfalvi pap választás ujabbi szabályszerű 
megtartásának elrendelése végett. 

Olvastatik végül Kutlik Tivadar krizsliezi, csehországi ev. lelkész 
s magyar honpolgárnak a kerületi gyűléshez benyújtott folyamod-
ványa, melyben hasonlóképen az antalfalvi papválasztás megsemmi-
sítését s új választás elrendelését kéri. 

Mindezen ügyiratoknak meghallgatása után, a közgyűlés a sző-
nyegen forgó ügynek tüzetes és minden oldalról való megvitatásába 
bocsátkozott, mely tárgyalás folyamában kihallgattattak az Antal-
falváról a két külön párt által felküldött megbízottak is. A hosszan 
tartó s az ügyet teljesen kimerítő tanácskozmány, két külön vélemény 
fölmerülésére vezetett; az egyik, hogy az ügy már a jelen alkalommal 
döntessék el érdemlegesen, s aTnásik, hogy egy vizsgáló bizottság 
küldessék ki előbb Antalfalvára, mely ott a békéltetést megkisérlené, 
mielőtt a kerület véglegesen határozna. Ezen, egymástól merőben 
eltérő vélemények valamelyikének érvényre jutása, s annak folytán 
megteendő intézkedés, csak szavazás útján lévén eldönthető, az elnök-
ség a szavazást a kerületi utasítások idevágó szabályzata szerint 
elrendeli. 
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A közgyűlés e szerint a szavazásra felszólítatván, tizen-
nyolcz szóval tizenöt ellenében kimondja, hogy minden to-
vábbi vizsgáló vagy békéltető küldöttség mellőzésével, már 
a jelen alkalommal érdemlegesen kíván határozni. 

Ezen első határozat alapján a közgyűlés a bánáti fő-
esperes eljárását tudomásul veszi, Paulinyi Sámuelnek antal-
falvi rendes lelkészszé választását megerősíti, s a bánáti 
esperesség fönebb hivatolt határozatát, a beadott felfolya-
modás ellenében, helybenhagyja. 

A gyűlés 2-dik napja, oktoűer 17-dikén. 

10. Az ojitober 15-dikén tartott gyűlés jegyzőkönyve 
hitelesíttetik. 

11. A tavalyi jegyzőkönyv 10-dik pontjának kapcsában olvastatik 
a szegedi egyház ügyében kiküldött kerületi bizottságnak e következő 
jelentése: 

Főtisztelendő és tekintetes kerületi közgyűlés! 

A múlt évi kerületi közgyűlés 10-dik pontjában foglalt határo-
zattal a szegedi egyház ügyében kinevezett küldöttség f. é. márczius 
5-én Szeged városában megjelenvén, működését következőleg végezte: 

Meggyőződvén, hogy az egyház presbyteriuma megalakult es az 
egyház ügyeit vezeti, e szerint az egyházi törvényes elöljáróság rend-
szeres működése biztosítva van, f. é. márczius 6-án az egyház köz-
gyűlését hívta egybe. 

A Reáliskolában levő ideiglenes imatermül szolgáló helyiségben 
tartott vasárnapi isteni tisztelet után, a kerületi küldöttség jelenlétében 
az egyházi közgyűlés megtartatott, és miután a kerületi küldöttség a 
szegedi egyház ügyei vezetését a rendszeres működésében levő egyházi 
elöljáróság kezeibe letette, — a közgyűlés az imaház és paplak építése 
iránt tanácskozott. 

A szegedi egyház által már előzetesen készíttetett tervek czél-
szerűeknek nem mutatkozván, ezen kerületi küldöttség javaslatához 
képest Schullek Frigyes budapesti építész és műegyetemi tanár kére-
tett fel tervek készítésére, és az általa készített tervek alapján történik 
az egyház tulajdonát képező a kis körúton levő telken az imaház és a 
paplak építése, melyek most már befejezésükhöz közelednek és folyó 
évi oktober 31-ig elkészülnek, úgy liogy Szegednek romjaiból való fel-
építésével egyidejűleg evang. egyházunk is új életre feltámadhat. 

A küldöttség oda irányozta igyekezetét, hogy mint egy 12,000 frtból 
ezen két épület kiállítható legyen, azonban a talaj viszonyok nagyon 
kedvezőtlenek lévén és a földmunka igen sok lévén, mintegy 16,000 frtba 
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fog az épületek felállítása kerülni, mely öszveggel a szegedi egyház 
rendelkezik. 

Megemlítendő, hogy a kerületi küldöttség a kir. biztos Tisza 
Lajos ő nagyméltóságánál is tisztelkedett és köszönetet mondott azon 
jóakaratú támogatásért, melyben egyházunk általa részesíttetett, vala-
mint azon körülmény is, hogy a Szeged részére befolyt könyör adomá-
nyokból 4500 forintnyi összegben egyházunk is részesíttetett, ezen 
kivűl pedig a kerületi pénztár által a szegedi egyház részére kezelt 
összegek a szükséglethez képest időnként kiszolgáltattak. 

A kerületi pénzügyi bizottság által mai napon bemutatott számadás-
ban a szegedi egyház részére kezelt ösz vegek k r vannak mutatva, és 
ezek 7862 frt 62 krra rúgván, fényes bizonyságot tesznek a szegedi 
egyház iránt országszerte és a külföldön nyilvánult részvétről és áldo-
zatkészségről, és ezek után a szegedi egyház feladata leend, a hívek 
áldozatkészségét és buzgóságát fejlesztve, a szegedi evang. egyházunk 
fenállását biztos alapokra lefektetni, hogy azon fontos hivatásának 
mellyel az alföld azon részén birnia kell, teljesen megfelelhessen. 

Végül nem hagyhatjuk említés nélkül azon örvendetes jelenséget, 
hogy a kinevezett kerületi küldöttség Összes tagjai Áchim Ádám fő-
esperes, Osztroluczky Géza esperességi felügyelő, Szeberényi Andor 
és Zsigmondy Vilmos urak mindnyájan Szegeden személyesen meg-
jelentek, és hogy a kerületi pénztárnak minden megterheltetése nélkül 
a küldöttség eljárását, a szegedi egyház javára eszközlésbe venni 
sikerült. 

. alá csatolván 
;ober 15-én.— 

A Szegeden tartott ülésről vezetett jegyzőkönyvet • 
teljes tisztelettel maradunk, Budapesten, 1881-dikéviok 
A kerületi küldöttség nevében, alázatos szolgái : Fabiny Teofil ke-
rületi felügyelő, Szeberényi Gusztáv superintendens. 

A közgyűlés örvendetes tudomásúl veszi a bizottság e 
jelentését, s örvendetes tudomásúl a felebaráti szeretetnek a 
vész sújtotta szegedi egyház iránt a haza határain belül és 
kivűl, oly széles körben és oly nagy mértékben nyilvánuló 
áldozatkészségét s hatalmas gyámolítását. Kedves köteles-
ségét véli teljesíteni, midőn a jelentésből merített értesülés 
nyomán, a Szegeden működő s ottani egyházunk iránt is oly 
nagy jóakaratot tanúsított királyi biztosnak, Tisza Lajos úr 
ő nagyméltóságának legbensőbb köszönetét fejezi ki jegyző-
könyvében, s felkéri a kerületi elnökséget, hogy a kerület 
háláját méltán kiérdemelt férfiúnak, e köszönetet tolmácsolja. 
A békési esperes úr élőszóval eléadott pótjelentése nyomán, 
hasonlókép köszönetet szavaz a kerület Gregersen Guldbrand 
és Grundmann Vilmos uraknak is, az új építkezés körül ta-
núsított áldozatkészségükért; úgy szinte köszönetet az ezen 
ügyben eljárt bizottság minden tagjának. S midőn a szegedi 
egyház ujjá alakulásáról, épüléséről nyert értesülést örömmel 
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fogadja, s a szent munka befejezéséhez Istentől áldást kíván, 
egyszersmind elvárja a szegedi egyháztól magától is, hogy 
az iránta minden oldalról nyilvánló részvét által buzdítva s 
bátorítva, maga részéről is el fog követni mindent, kész 
leend meghozni minden áldozatot, a mi nemcsak biztossá 
teendi fenmaradását, hanem teljessé is felvirágozását. 

12. Ugyanazon jegyzőkönyv 15-dik pontjának kapcsában, tár-
gyaltatván a pancsovai egyház temető-ügye s a közgyűlés arról érte-
sülvén, hogy ezen ügy végleges megoldást mind ez ideig nem 
nyerhetett, 

a kerületnek tavalyi jegyzőkönyve 15-dik pontjában fog-
lalt határozata továbbra is fentartatik. 

13. Felolvastatván az egyházkerületi főtörvényszék tagjaira be-
adott szavazatok beszedésére kiküldött bizottság jelentése: 

a szavazás ezen jelentésben kitüntetett eredményéhez képest, 
kerületi főtörvényszéld elnökül : Szontágh Pál, alelnökül: 
Görgey István, közbirákúl: Sárkány Sámuel, Győry Elek, 
Scholcz Gusztáv, Földváry Mihály, Doleschall Sándor, 
Dr. Szelényi Károly, Batizfalvy István, Győry Vilmos, Mo-
ravcsik Mihály, Kosztolányi Aurél, Melczer Gyula és Pulszky 
Ágost; — pótbirákúl : Bachat Dániel, Schranz János, 
Budnay József, Péterffy Sándor, Veres Pál és Sztehlo 
András urak, egy évi időtartamra megválasztottaknak nyil-
vánítatnak. 

14. Olvastatik a tanügyi bizottságnak, a kerület keblében lévő 
középiskolák állapotáról beterjesztett következő jelelentése: 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Nagys. Hu-
szágh Dániel úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 
kebelében létező közép és felsőbb iskolák állásáról. A főtisztelendő 
bányakerületben az 1880/1-iki iskolai év folytán volt 3 nyolczosztályú 
teljes, 1 ötosztályú, 2 négyosztályú gymnasium s 1 háromévi tan-
folyami! tanítóképző-intézet, összesen 7 középiskola, melyek közül 
hatban a tannyelv magyar, egyben (Beszterczebánya) a felső három 
osztályban magyar, az alsó két osztályban a magyar mellett segéd-
tannyelvekül használtatnak még a német és tót. 

I. A s z a r v a s i f ő i s k o l a a hozzácsatolt tanítóképző-intézettel 
egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai 
közül egy a tanítóképző igazgatója volt s ugyancsak két gymnasiumi 
tanár a tanítóképzőben mint szaktanár működött. Tannyelve úgy a 
tanítóképzőben, mint a főgymnasiumban is a magyar. Az összes fő-
iskola tanereje: 12 rendes és 4 melléktanár, összesen 16 tanférfi. A 
rendes tanárok íizetése általában meghaladja az 1000 forintot; a leg-
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nagyobb rendes tanári fizetés 1483 frt, a legkisebb 1003frt. A tanárok 
évi összes fizetése tesz 14,000 forintot. A tanintézet összes jövedelme 
tett 31,071 frt 20 krt, kiadása pedig volt 30,655 frt 76 kr. Jövedelmi 
többlete 915 frt 44 kr. — A tanítás a gymnasiumban az egyetemes 
tanterv szerint történik s a megszabott tantárgyakon kivűl a mértani-
szabadkézi rajz, szépírás, testgyakorlás kötelezőleg taníttatnak; rend-
kívüli tantárgy a franczia nyelv. — Az év elején beiratott a gymna-
sinmba 496 nyilvános, 22 magán, összesen 518 tanuló. Vizsgálatot 
tett az év végén összesen 511 tanuló, vizsgálatlan maradt 1, kilépett 5, 
meghalt 1. Az év végén megvizsgáltak köziil: jeles osztályzatot nyert 
112 nyilvános, 3 magán; jó osztályzatot 200 nyilvános, 8 magáu; 
elégséges osztályzatot 159 nyilvános, 10 magán; elégtelen osztály-
zatot 19 nyilvános tanuló. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 51 nyil-
vános tanuló, kik mindnyájan megvizsgáltattak s mindannyian érettek-
nek nyilvánítattak, még pedig kitüntetéssel 11-en, egyszerűen 40-en. 
Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ágost. hitv. ev. 200, 
helvét hitv. 63, római katli. 103, keleti görög 28, izraelita 117. — 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 505, román 3, tót 2, szerb 1. — A 
tanítóképző három tanfolyamába beiratott összesen 14 tanuló, kik 
mind ágostai hitv. s anyanyelvükre nézve magyarok voltak; közülök 
az év végén vizsgálatot tett jeles eredménynyel 5, jó eredménynyel 5, 
elégséges eredménynyel 4. — Tanképesítési vizsgálatot tettek 7-en 
kielégítő eredménynyel. — A főiskola összes tanulói közül ösztöndíj-
ban részesült 59, tandíjmentes volt 26; tápintézetben élelmeztetett 
ingyen 29, olcsón 111, összesen 140 tanuló. A tápintézet függelékét 
képezi az esti convictus, melyben 34 forintnyi évi díj fizetése mellett 
50-en vettek részt. — Van még az intézetnek zene-iskolája, dalegylete 
és önképző köre. Az intézet taneszközei részint vétel, részint ajándé-
kozás utján szépen szaporodtak. Tanszerekre 1030 forintot költött az 
intézet. — A főiskola évi eseményei közül kiemeljük, hogy a főgym-
nasium egyik jeles tanára Szemián Dénes, ki 32 és fél éven át buzgón 
és közmegelégedésre tölté be fontos hivatását, ez év január 28-án 
62 éves korában elhányt. Legyen áldott emléke! Egészen örvendetes 
esemény azonban e főiskola körében azon körülmény, hogy Tatay 
István, az intézet tudós és kitűnő igazgató-tanára a jelen évvel töl-
tötte be szarvasi igazgatóságának 25 évét, még pedig nem a hivatal 
állandósága, hanem választás elvén, mi választáselvi rendszerünk 
mellett alkalmasint egyedül álló eset. A jeles tanférfiá már 37 éve 
működik áldásosán a nehéz tanári pályán, s úgy hiszszük, az egyház-
kerület egyhangú véleményének adunk kifejezést,•midőn azon óhajtá-
sunkat nyilvánítjuk, hogy a jeles tanárt és igazgatót, egyházunk és 
tanügyünk javára, a jóságos Isten még számos évekig megtartsa ! — 
Végűi a főiskola évi nyomatott értesítője „Költészeti tankönyvek fő-
gymnasiumunkban" czím alatt figyelemre méltó értekezést közöl Morav-
csik Géza tanártól. 
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II. A s e l m e c z b á n y a i l y c e u m áll teljes nyolcz osztályú 
főgymnasiumból. Tannyelve magyar. Tanereje: 7 rendes és 8 rend-
kívüli tanár, összesen 15 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 
840, a legkisebb 700 forint; de ezen felül a rendes tanárok még 
1693 forintnyi tandíj-osztalékban is részesültek. A tanárok évi összes 

• fizetése tesz: 9468 frtot. A tanintézet összes jövedelme tett 19,362 frtot, 
kiadása pedig volt 19,353 frt 30 kr. Jövedelmi többlete 8 fr t70 kr. Tan-
nyelve magyar. A tantervhez alkalmazkodik, azonban úgy, hogy né-
mely tantárgyakat rendes tanerők hiánya miatt kapcsolatosan tanít, 
ú. m.: a vallást, a hellén s római irodalomtörténetet az V. és VI. osz-
tályban ; a vallást, magyar és német nyelvet, a bölcsészetet, latinból 
Horatius, hellénből Odyssea magyarázatát a VII. és VIII. osztályban. 
A köteles tantárgyakon kívül taníttatott az angol s franezia nyelv, 
zene, a rajz, gyorsírás, szépírás, ének és testgyakorlás. —Az év elején 
beíratott a gymnasiumba 304 nyilvános, 4 magán, összesen 308 tanuló, 
s ezek közül ismét részint vizsgálatlan maradt, részint kilépett 18, s 
így vizsgálatot tett az év végén 287 nyilvános, 3 magán, összesen 
290 tanuló. Az év végén megvizsgáltak közül : jeles osztályzatot 
nyert 54 nyilvános; jó osztályzatot 80 nyilvános, 3 magán; elégséges 
osztályzatot 94 nyilvános; elégtelen osztályzatot 59 nyilvános tanuló. 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 32 nyilvános tanuló, kik mindnyájan 
megvizsgáltattak. Egyszerűen érettnek nyilváníttatott 24, visszavet-
tet.ett 8. — Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ág. hitv. 
evang. 174; helvét hitv. 36 ; róm. kath. 69; izraelita 11. Nyelvi viszo-
nyokra nézve volt olyan, kik a szülői házban csak magyarul beszél-
nek 144; német 28; tót 44; magyarúl és több nyelven beszélő 74. A 
gymnasium összes tanulói közül ösztöndíjas volt 31. A tápintézet-
ben ebéddel és vacsorával egészen ingyen ellátásban részesült 11, 
olcsón 152, összesen 163. Szükség esetén a tápintézetbeliek orvosi 
segélyt és gyógyszereket is kaptak. A tápdíjból 39-nek összesen 
693 forint engedtetett el. — Van a gymnasiumnak zeneintézete, mely-
ben 42 növendék tanult hetenkénti 4 órában zongorázni, és pedig 
11-en ingyen, a többi 10—15 forintnyi évi díjért. — A lyceum egye-
sületei : a) a magyar önképző kör 86 taggal; b) dal-egyesiilet 48 ren-
des, 50 pártaló taggal; c) segélyző-egyesület 68 taggal s 435 frtnyi 
tőkével; d) gyám-, illetőleg bibliai egyesület 80 taggal, kik krajczáros 
adományokból 51 frt 70 krt gyűjtöttek össze; ajándékba pedig a mis-
kolczi evang. egyháztól kapott ezen egylet 20 frtot. A befolyt 71 frt 
70 krnyi összegen bibliák és új testamentomok vásároltatnak s kül-
denek szegény egyházakba elosztás végett. Az intézet taneszközei 
részint vétel, részint ajándékozás utján szaporodtak. Tanszerekre 
591 forintot költött az intézet. Nyomatott s ügyesen összeállított évi 
értesítőjében a selmeczi ev. kerületi lyceummal kapcsolatosan felállí-
tandó tanítóképzőnek tervezetét közli. 

III. A b u d a p e s t i n y o l c z o s z t á l y ú f ő g y m n a s i u m tan-
2 
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ereje 12 rendes és négy melléktanár, összesen 16 tanférfi. A rendes 
tanárok évi fizetését a gymnasiumot fentartó egyház a múlt iskolai 
évben szabályozta, még pedig úgy, hogy egy rendes tanár évi fizetése 
1200 forint, lakbére 250 forint, s ötödéves pótléka 50 forint. Ezen 
szabályzat szerint 1 tanár 1700, 1 tanár 1650, 8 tanár 1500, 2 tanár 
1450 forinttal díjaztatik. A tanárok összes évi fizetése 18,250 forint. 
A tanintézett összes jövedelme tett 22,269 frt 98 krajczár; kiadása 
pedig volt 21,869 frt 75 kr .— áz intézet tannyelve magyar s teljesen 
a tantervhez ragaszkodik. A latin és német nyelvből, s némely osz-
tályokban a történelemből és természetrajzból egy-egy órával többet 
ád. A megszabott tantárgyakon kívül az alsó osztályokban taníttatik 
az ének és mértani rajz; rendkívüli tantárgy a franczia nyelv. — Az 
év elején beíratott a gymnasiumba 482 nyilvános, 20 magán, összesen 
502 tanuló; ezek közül vizsgálatlan maradt 11, kilépett 28, s így 
vizsgálatot tett az év végén 463. A megvizsgáltak közül: jeles osz-
tályzatot nyert 76; jó osztályzatot 131 ; elégséges osztályzatot 126; 
elégtelent 130 tanuló. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett 38 nyil-
vános tanuló, kik közül visszalépett 1, megvizsgáltatott 37. Érettnek 
nyilváníttatott kitüntetéssel 8, egyszerűen 29. — Vallásukra nézve 
voltak a tanulók: ág. hitv. evang. 134; helv. hitv. 15; róm. kath. 33; 
keleti görög 3 ; izraelita 278. — Anyanyelvre nézve mind a 463 ma-
gyar volt. — A gymnasium összes tanulói közül ösztöndíjban része-
sült 10, tandíjmentes volt 33. — Az ifjúsági egyesületek voltak : a) a 
magyar önképző kör 68 taggal; b) a segélyegyesület, melynek jöve-
delme tett: a tagok befizetett díjaiból, 321 tag után 339 frt 94 k r ; 
a pesti hazai első takarékpénztár adományából 100 fr t ; a Fonciére, 
Pesti biztosító intézet adományából 40 f r t ; utólagos bevétel 14 frt 
50 k r ; kamat 128 frt 28 kr ; a gymnasiumi ifjúság közreműködésével 
rendezett hangverseny tiszta jövedelmének fele 167 frt 79 kr ; aján-
dékokból 162 frt 55 kr ; 14 darab eladott magyar aranyjáradék után 
árkülönbség 247 frt 80 kr ; összes jövedelem 1230 frt 86 kr. — 
Kiadás: tandíj fejében 14 tanuló után 480 fr t ; tankönyvekre 82 frt 
70 kr ; 15 tanulónak iró- és rajzeszközökkel való ellátására 17 frt 
80 kr, összesen 580 frt 50 kr. Az egyesület jelen vagyona 2237 frt 
9 kr, mely összeg a takarékpénztárban van elhelyezve. — A gym-
nasium taneszközei vétel és ajándék útján tetemesen gyarapodtak, 
azonban tekintélyes könyvtára mai napig is rendezetlen állapotban 
van. Tanszerekre és könyvtárra 948 frt 53 krt költött az intézet. 
Nyomatott évi értesítőjében Böhm Károly tanár ,,Az ösztön és kielé-
gedése" czím alatt magvas bölcsészeti értekezést közöl. 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i ö t o s z t á l y ú g y m n a s i u m tan-
ereje 6 rendes, 2 helyettes, 3 ideiglenes kisegítő és 2 melléktanár, 
összesen 13 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 850, a leg-
kisebb 600 frt. A tanárok évi összes fizetése tesz 4,948 frtot. A tan-
intézet összes jövedelme 6632 frt 23 kr s éppen annyi a kiadása is. 
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Tannyelve magyar, de az első két osztályban segédtannyelviil a német 
és tót nyelvis használtatik. A tantervhez alkalmazkodik azon kivételei, 
hogy a földleírást csak az I-ső osztályban tanítja. A latin nyelvből az 
óraszámot csaknem minden osztályban megszaporítja. A tót nyelv 
mint facultativ tantárgy van a tantervbe fölvéve. Van rajziskolája, 
melyben az alsóbb 4 osztály növendékei hetenkénti 2 órában voltak 
kötelesek a szabadkézi rajzot tanulni. Az ének kötelezett tantárgy volt 
minden tanulóra nézve. Testgyakorló intézetében szintén valamennyi 
tanuló köteles volt a gyakorlatokon megjelenni. Gyümölcsfatenyész-
tésben is nyernek oktatást azon tanulók, kik erre önkényt vállalkoz-
nak. Az év elején beíratott a gymnasiumba 98 nyilvános, 3 magán, 
összesen 101 tanuló, kik közül kilépett 5, s így megvizsgáltatott 96. 
Az év végén megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 21 ; jó 
osztályzatot &3; elégséges osztályzatot 24; elégtelen osztályzatot 
18 tanuló.— Vallásra nézve volt : ág. liitv. 86, róm. kath 2, izraelita 8. 
— Anyanyelvre nézve volt magyar 10, német 13, tót 73. A tanulók 
közül ösztöndíjas volt 16, tandíjmentes egészen 14, felerészben 13. 
Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 5, fél díjért (12 frt 50 kr) 5, 
húsz forint évi díjért 25, összesen 35. Könyvtára és tanszerei vétel és 
ajándék útján gyarapodtak. Taneszközökre 300 forintot költött. Van 
gyógyszer alapja (188 frt tőkepénzzel), melynek rendeltetése a szegény 
tanulókat megbetegedésök esetén gyógyszerekkel ellátni. Az intézet 
évi eseményei közül kiemeljük, hogy az év folytán két jeles tanárát 
veszítette el. Az egyik Rosenauer Károly igazgató, ki alapos tudo-
mánya s nagybecsű egyház történelmi munkái által magának igen 
tisztelt nevet vívott ki. Még fiatal, 37 éves korában húnyt el. A másik 
Heinlein Adolf, ki 49-ik élet-évében múlt ki. Szép tehetségű, jól kép-
zett, egyházias és vallásos érzelmű tanférfiút vesztett el benne a tan-
intézet. Legyen áldott emiékezetök! — Nyomatott értesítőjében az 
elhúnyt tanférfiak életrajzait meleg hangon közlik Hlavatsek András 
és Grossmann Tódor tanárok. 

V. A b é k é s - c s a b a i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m tan-
ereje 4 rendes és 3 melléktanár, összesen 7 tanférfi. A legnagyobb 
rendes tanári fizetés 1008, a legkisebb 800 forint. A tanárok összes 
évi fizetése 3758 frt. A tanintézet összes évi jövedelme 4981 frt 41 kr, 
kiadása 4601 frt 12 kr, s így pénztármaradványa 380 frt 29 kr. Tan-
nyelve magyar. Nagyobbára a ministerialis tantervet követi, a német 
nyelvet az első 2 osztályban nem tanítja. Az éneklés, testgyakorlás 
és a szabadkézi rajz mind a 4 osztályban, a szépírás a 2 első osztály-
ban kötelező tantárgy. Az év elején a gymnasium 4 osztályába bejegy-
zett tanulók száma összesen 80; ezek közül kilépett 4, s így az év 
végén megvizsgáltatott 76. A megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot 
nyert 5; jó osztályzatot 18; kielégítő osztályzatot 36; elégtelent 
17 tauuló. Vallásra nézve: ág. hitv. 42; helv. hitv. 2 ; róm. kath. 7; 
gör. kath. 2 ; izraelita 23. — Anyanyelvre nézve volt: magyar 61, 
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német 1, tót 14. — Tanpénzmentes volt 3, ösztöndíjas 13. Könyvtára 
és tanszerei részint vétel, részint ajándékozás útján gyarapodtak. 
Tanszerekre 439 frt 15 krt költött. Nyomtatott évi értesítőt adott ki, 
mely az iskola viszonyait elég részletességgel tünteti fel. 

VI. Az a s z ó d i n é g y o s z t á l y ú a l g y m n a s i u m tanereje 
4 rendes, 1 rendkívüli és 3 melléktanár, összesen 8 tanférfi. A leg-
nagyobb rendes tanári fizetés 700, a legkisebb 600 frt A tanszemély-
zet évi összes fizetése 2800 frtot tesz. — A tanintézet összes jöve-
delme volt 4789 frt 86 kr, kiadása 4174 frt. Tannyelve magyar. 
Nagyobbára a ministerialis tantervhez alkalmazkodik. A német nyelvet 
az I-ső és Il-ik osztályban csak hetenkénti 1 pótló órában tanítja. A 
szépírás az első 2 osztályban s a mértani rajz az első 3 osztályban 
kötelezett tantárgyak. Melléktantárgyak voltak a testgyakorlás, ének 
és franczia nyelv. A tanulóknak a gyorsírásban és zongorában is volt 
alkalmok magokat képezniök. Az év elején bejegyzett tanulók száma 
mind a 4 osztályban volt 108; ezek közül vizsgálatlan maradt 1, ki-
lépett 5, s így az év végén vizsgálatot tett 102. Az év végén megvizs-
gáltak közül: jeles osztályzatot nyert 18; jó osztályzatot nyert: 33; 
elégséges osztályzatot nyert 39; elégtelen osztályzatot 12. Vallásra 
nézve volt: ág. hitv. 34; helv. hitv. 5; róm. kath. 33; izraelita 30. 
Anyanyelvre nézve a tanulók mind magyarok voltak. Ösztöndíjas 
volt 6. Tápintézetben élelmeztetett 22. Könyvtára és tanszerei ajándék 
és vétel útján gyarapodtak; tanszerekre 130 frtot költött. Nyomtatott 
értesítője az iskolai viszonyokat elegendő részletességgel közli. 

Az egyes tanintézetektől beküldött főbb adatokat összegezve, az 
Összes tanintézetek könyvtáraiban van 39,683 kötet (1378-al több, 
mint a múlt évben); természetrajzi gyűjteményeiben 22,445 darab; 
természettani szertáraiban 2162 szer (434-el több, mint az előző év-
ben) ; földrajzi, régiség és éremtáraiban 3206 darab. Testgyakorló van 
összesen 7. — Az összes kerületi tanintézetben van 44 rendes, 6 segéd-
és 27 melléktanár, összesen 77 tanférfi (6-al több, mint a múlt évben), 
kiknek évi fizetésök összege, 53,624 frt V2 kr. Legnagyobb rendes 
tanári fizetés van Budapesten 1700 frttal, 1000 frt-ig és azon felül 
díjaztatnak még egyes tanárok Szarvason, Selmeczen és Békés-Csabán. 
A legkisebb rendes tanári fizetés van Aszódon, hol egy rendes tanár 
fizetése 600 frt, lakás és 2 öl fa. Egy tanár átlagos fizetése pedig 
teszen 696 frt 42 krajczárt. 

A tanév elején beíratott az összes tanintézetekbe 1631 tanuló 
(60-al több, mint a múlt évben). A beirottak közül vizsgálatot tett az 
év végén összesen 1552 (6Lel több mint tavaly). A megvizsgált 
tanulók közül: jeles osztályzatot nyert 294 (18'5%); jó osztály-
zatot 511 (32'9°/o); elégséges osztályzatot 492 (3L770); elégtelen 
osztályzatot 255 (16-9°/0). Érettségi vizsgálatokra jelentkezett a kerület 
3 főgymnasiumából 122 nyilvános tanuló, kik közül visszalépett 1, 
megvizsgáltatott 121 (42-el több, mint tavaly). Érettnek nyilvánít-
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tátott kitüntetéssel 19 (15*7%), egyszerűen 93 (76-8°/o), visszavet-
tetett 9 (8*5%)- A 112 érettnek nyilvánított közül szándékozott elmenni: 
hittudományi szakra 14 (12-5%); jogtudományi szakra 26 (23*2%); 
gyógytudományi szakra 21 (18-7%); bölcsészeti szakra 7; bányászati 
tanfolyamra 5 ; mérnök-gépészeti szakra 1; erdészeti szakra 5 ; gazda-
sági szakra 17 (15T%) ; magasabb műtani szakra 2; hadi pályára 6; 
hivatalnoki pályára 3; tanítói pályára 4 ; diplomatikai pályára 1. 

Vallásra nézve az összes tanintézetekben volt: ágostai hitval-
lású 684 (44-09%); helvét hitvallású 121 (7-8%); római katholi-
kus 247 (15-9%); görög katholikus 2 (0-11%); keleti görög 31 (2%); 
mózes vallású 467 (30-1%). 

Az összes gymnasiumi és tanító - képzőintézeti 1552 tanuló 
közül tanpénzmentes volt 83, ösztöndíjas 135. Az ösztöndíj legmaga-
sabb értéke veit 120 frt (Budapesten), legkisebb értéke 2 frt. Akiosz-
tott ösztöndíjak összege pedig tett 1898 frt 30 krt. Élelmeztetett 
egészen ingyen 45, olcsón tápintézetben 310. 

Az egyházkerület összes felsőbb és közép-tanintézeteinek jöve-
delme tett 89,282 frt 33 krt (1027 frt 58 krral többet, mint a múlt 
évben). Ingatlan vagyont 3 (a szarvasi, selmeczi, aszódi) intézet mutat 
ki, melynek értéke 116,000 frt, évi jövedelme pedig 5875 frt (210 frttal 
több, mint tavaly). Az ingatlan vagyon átlag 5%-ot jövedelmezett. Az 
összes kerületi felsőbb és középtanintézetek tőkepénze tesz 21 3,892 frt 
73 karjczárt (6025 frttal többet, mint a múlt évben). A tőkék évi ka-
matja volt 11,956 frt 23 kr. A tőkék általában 5'5%-ot kamatoztak. 
— Ézen felül jövedelmet nyertek az intézetek állami segélyből 150 f r t ; 
községi segélyből 2910 frtot; egyházi segélyből 14,711 frt 52 kr t ; 
egyébb forrásokból 5048 frt 41 krt. A tanulók hozzájárulásából, és 
pedig fölvételi díjakból befolyt 530 f r t ; tandíjakból 29,822 frt 86 kr ; 
könyvtárra és tanszerekre fizetett díjakból 3056 frt 31 k r ; mellék-
gyakorlatokért fizetett díjakból 872 fr t ; élelmezésért fizetett díjakból 
14,670 frt, mely jövedelmek összege, mint fennebb 89,282 frt 33 kr. 

A tanintézetek költségei pedig tettek összesen 87,758 frt 16 V2 krt, 
mely kiadást lehúzván a jövedelmekből, pénztári maradványul mutat-
kozik 1424 frt 16V2 kr. A költségek fordítattak pedig: a rendes és 
segédtanárok fizetésére 53,624 frt V« kr ; fűtésre, tisztogatásra, kisebb 
javításokra és szolgák fizetésére 4353 frt 81 k r ; tanszerekre és könyv-
tárra 3483 frt 68 kr; ösztöndíjakra 1898 frt 30 kr ; tanulók élelmezé-
sére 18,347 frt 23 k r ; vegyesekre 6096 frt 14 kr, mely kiadások 
összege mint fennebb 87,758 frt 16 V2 kr. 

Miután némely tanintézetekben már évek óta tetemes eltérés 
fordúl elő az egyetemes gyűlés által megállapított tantervtől, e körül-
mény kívánatossá tenné a tantervnek, már két egyetemes gyűlésen 
hangsúlyozott, sőt határozatba is ment, de még eddig nem foganatosí-
tott átvizsgálását. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottságnak 1881. évi october 17-én 
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tartott üléséből. — Huszágh Dániel, bizottsági elnök. Batizfalvi István, 
jegyző. Raab Károly, Schranz János, Händel Vilmos és Scultety Ede, 
bizottsági tagok. 

E jelentésnek, a budapesti főgymnasium könyvtárára 
tett megjegyzésére nézve, a kerület Fröhlich Róbert igazgató 
és jelenlegi könyvtárnok úr felvilágosító felszólamlásából 
arról értesülvén, hogy a hely szűke miatt jelenleg két külön 
teremben, de biztosan elzárható szekrényekben elhelyezett 
könyvtár részben teljesen rendezve, részben pedig rendezése 
folyamatban van, új és külön helyiség pedig a budapesti egy-
ház mai körülményei között a könyvtár számára egyhamar 
alig remélhető: a közgyűlés ez ügyben ujabb intézkedést 
tenni nem látja szükségesnek. 

A mi pedig a jelentésnek az egyetemes tanterv átvizs-
gálására vonatkozó javaslatát illeti: a kerület az egye-
temre menő küldötteit utasítja, ajánlják az egyetemnek 
figyelmébe, e már két évvel ezelőtt megindított, de még min-
dig függőben lévő ügynek véglesges elintézését. 

Egyebekben a jelentés tudomásúl vétetik és egész ter-
jedelmében a jegyzőkönyvbe fölvétetni határoztatik. 

15. Felolvastatik az október 15-diki ülésből az 1880/1. évi egy-
házkerületi számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság következő 
jelentése: 

Főtisztelendő Méltóságos kerületi Közgyűlés! 
Alól írottak a kerület számadásai felülvizsgálása végett lévén ki-

küld ve — tisztünkben eljárván — van szerencsénk következőket 
j elenteni: 

1. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottmánynak Budapesten, 
1881. ápril 25-én és szeptember 29-én tartott ülésében felvett s ide y. 
és '//. alatt csatolt jegyzőkönyve, az utóbbi 1-ső pontjában foglalt ja-
vaslat, miszerint az időközben elhalt Grissza Kálmán helyett egy má-
sodik jegyző neveztessék ki — a közgyűlésnek elfogadás végett ajánl-
tatik. Ugyanazon jegyzőkönyv 4-dik pontjára alólirott bizottság indít-
ványozza, hogy a kerület pénztárában kezelt theologiai alap egyrésze 
1826 frt 63 kr, mivel ugyanezen alap más része az egyetemes pénz-
tárban kezeltetik — kezeltessék szintén az egyetemes pénztárban. 

2. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottmány 1881. julius 1-től 
1882. junius 30-ig terjedő költségvetés javaslata, mely egész terjedel-
mében helybenhagyatni ajánltatik. A költségvetés megállapítása kap-
csában pedig a mennyiben a Cathedrat. a gentialét némely esperesség 
a régi, más ismét az új névtárban kimutatott lélekszám aránya szerint 
küldte be, tisztelettel indítványozzuk, méltóztassék elhatározni, hogy a 
Cathedrat. agent. összegek befizetésére irányadó legyen mindenkor a 
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legújabb névtárban kimutatott lélekszám s érvényben legyen egy ujabb 
névtár kiadásáig. 

3. A számadások felülvizsgáltatván, kitűnt: 
Bevétel . . . 26816 frt 54 kr. 
Kiadás . . . 25335 frt 34 kr. 

Maradvány 1481 frt 20 kr. 
A pénztár állása a következő: 

a) tőke 87195 frt 75 kr. 
b) tartozásokban: kamatok . 470 frt 86 kr. 

évi adakozások . . 200 frt — kr. 
Cathedrat. agent. 220 frt 41 kr. 

Főösszeg 88087 frt 02 kr. 
Múlt évi vagyonösszeg volt 84419 frt 46 kr. 

Szaporodás 3667 frt 56 kr. 
4. Német István-féle alapítvány 

Bevétele . . . 77 frt 
Kiadása . . . 75 frt 

Maradvány 2 frt a tőke-maradványnyal 
együtt 1445 frt 6 kr. 

5. Mokossinyi Mihály-féle alapítvány bevétele és kiadása 739 frt 
12 kr, tőkéje 13771 frt 65 kr. 

6. A theologiai alap tőkéje a tőkesített 82 frt 50 krral : 
1826 frt 63 kr. 

7. A Zsedényi-féle középtanodai alap bevétele és kiadása 275 frt 
tőkéje 5000 frt. 

8. Zsedényi alap néptanítók javára: 
Bevétel . . . 1100 frt 
Kiadás . . . 600 frt 

Maradvány 500 frt. Tőke 20.000 frt. 
9. Esztergályi-féle alap bevétele és kiadása 17 frt 8 kr, tőkéje 

377 frt 43 kr. 
10. Székács József-féle alapítvány-tőkéje a múlt évi kerületi 

gyűlés jegyzőkönyve 26-dik pontja szerint a kerületi papgyámolda 
pénztárával egyesíttetvén az előbbi 1343 frt 69 kr utóbbi 4813 frt 
46 kr, összesen 6157 frt 15 kr, mely tőkének évi bevétele volt a 
hozzácsatolt gyűjtés és adakozásokkal egylitt410 frt 13 kr. Vagyon-
összeg 6567 frt 28 kr oszt. ért. 

11. Szegedi egyház letéte 5668 frt 94 kr. 
Főösszeg 143.244 frt 01 kr oszt. ért., s így a múlt évihez képest 

a szaporodást 3893 frt 16 kr mint örvendetes jelenséget említjük. 
12. Végre tisztelettel indítványozzuk, hogy az állandó pénzügyi 

bizottmánynak hű és készséges fáradozásaért jegyzőkönyvileg köszönet 
szavaztassék — a pénztárnok urnák pedig a pénztárak pontos szak-
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szerű elismerése és köszönetünk kifejezése mellett a szokásos felment-
vény megadassék. 

Mély tisztelettel Budapesten, 1881. october hó 17-én. A Főtiszte-
lendő Méltóságos kerületi közgyűlésnek alázatos szolgái Osztroluczky 
Géza bizot. elnök, Vladár Viktor bizot. jegyző, Szeberényi Andor, 
Moravcsik Mihály, Kramár Béla bizottsági tagok. 

A felolvasott jelentés némely pontja a közgyűlés rész-
letes tárgyalását s külön határozatok hozatalát igényelvén: 
annak 1-ső pontjában foglalt azon javaslatára, hogy ez év 
folytán körünkből a halál által kiszólított Grissza Kálmán 
helyére egy második jegyző neveztesssék ki: a megürült 
második jegyzőség betöltésére Dr. Röck Géza úr választatik. 

b) Ugyanezen jelentés 1-ső pontjában foglalt azon ja-
vaslatot, hogy a kerületi pénztárban kezelt theologiai alap 
1826 frt 63 krajczárt tevő része is az egyetemes pénztárban 
kezeltessék: a közgyűlés magáévá teszi, s ezennel utasítja 
a kerületi pénzügyi bizottságot s a pénztárnokot, hogy a most 
említett összeg akképen tétessék át azonnal az egyetem pénz-
tárába, hogy a kerület ezen intézkedését, a már legközelebb 
megtartandó egyetemes gyűlés tudomásai vegye. 

c) Ugyanezen jelentés 2-dik pontjában a cath. agent. 
ügyében beterjesztett javaslatot, a közgyűlés nem teszi ma-
gáévá, hanem elhatározza: hogy mindaddig, mig az esperes-
ségek utján egy kellőleg formulázott indítvány be nem nyuj-
tatik s el nem fogadtatik a kerület által: a cathedraticum 
agentiale, az 1874. jegyzőkönyv 20-dik pontjában megálla-
pított s eddig is irányadóúl szolgáló kulcs alapján szolgál-
tassák be az esperességek részéről. 

d) A felolvasott jelentés egyébként tudomásúl vétetik; 
Jákobéi József pénztárnok urnák az 1880/1-diki számadá-
sokra nézve a fölraentvény megadatik, az állandó kerületi 
pénzügyi bizottságnak pedig, pontos és buzgó eljárásáért 
köszönet szavaztatik. 

16. A tavalyi jegyzőkönyv 16-dik pontjának kapcsában olvasta-
tik először az 1880. deczember l-jén, Hódmezővásárhelyen nt. Achim 
Ádám békési főesperes, mint a kerület által kiküldött békebirónak, — 
elnöklete alatt tartott tanácskozmány jegyzőkönyve. Ennek tartalma 
szerint, a hódmezővásárhelyi ágost. hitv. evang. egyház kebelében az 
évek óta sajnosan nélkülözött béke teljesen helyreállott, az ezen ok-
mányban 6 külön pontba foglalt alapon. Ezen, a tanácskozmányon 
jelenlévő mind a két fél által elfogadott pontozatok megállapítása után, 
a meghasonlott felek testvéri jobbat nyujtának egymásnak. 

Olvastatik másodszor a hódmezővásárhelyi presbyterium 1880. 
deczember 7-dikén tartott gyűlése jegyzőkönyvének kivonata, mely 
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szerint az együttes tanácskozmányból kelt békeokmányt, annak 1-ső 
és 2-dik pontja kivételével, a presbyterium is, mint az egyház igazgató 
tanácsa, hasonlóképen elfogadta; az említett két pont helyett azonban, 
— lényegében azokkal teljesen megegyező, de kifejezéseiben mérsé-
keltebben szóló más két pontot hoz javaslatba a béke visszaállításának 
alapjáúl. 

Olvastatik harmadszor az 1881. márczius 7-dikén, ugyancsak 
Achim Ádám főesperes úr elnöklete alatt tartott, s az 1880. deczember 
l-jén egybegyűlt tanácskozmány folytatását képező értekezlet jegyző-
könyve, melynek 3-dik pontja szerint: „a békesség alapjáúl a múlt 
1880. deczember l-jén tartott tanácskozmány által ajánlott békeokmány 
két első pontjára nézve a presbyterium, s azután az egyházi közgyűlés 
is azt azon alakban, a mint az megszerkesztve van el nem fogadhatja, 
de a mennyiben a békességet helyreállítani mind a presbyterium, mind 
a közgyűlés melegen óhajtja, a presbyterium a nevezett békeokmány 
két első pontja helyett más két pontot állapított meg, mely pontokat a köz-
gyűlés a szeretet lelkéből kifolyónak és mind a két félre nézve meg-
nyugtatóknak ítélvén, utasította a presbyteriumot, hogy e két pontot, 
nevezett békeokmány két első pontja helyett, a békeokmány többi 
pontjaival egybefoglalva terjeszsze javaslatként a panaszlók elé. 
A közgyűlés ezen javaslatát, az értekezlet névszerint is felsorolt 
7 tagja nem fogadta el, s az először kelt békeokmanyt, a maga teljes 
szövegében kivánta fentartatni; mig az értekezlet többi tagjai, a javas-
latot — mint a béke biztosítására s az aggodalmak és kétségek elosz-
latására — teljesen elegendőt, elfogadja. 

Végül olvastatik Figura Dániel, Herrmann Pál és társainak, mint a 
hódmezővásárhelyi egyház híveinek folyamodványa , tiszteletes Dras-
kóczy Lajos leik. úr és az egyház presbyteriuma ellen emelt panaszos 
ügyben, a múltévi 16. számú kerületi végzés folytán létrejött békeokirat-
nak érvényesül kimondása s intézkedéseinek végrehajtása iránt, melyben 
az 1880. deczember l-jén kelt békeokmány tudomásúl vételét, a pana-
szok ez alapon kiegyenlítettségének kimondását, annak megtartására 
mindkét fél kötelezését, a vonatkozó jegyzőkönyveknek széljegyzettel 
ellátását, a béke kihirdetésének s végrehajtásának foganatosítása 
végett pedig nagytisztelelű főesperes úrnak vagy Harsányi Sándor 
orosházi lelkész úrnak kiküldését, s végre a deczember l-jén kelt 
okirat egy hiteles másolatának részökre, mint egyik szerződő fél 
részére, azonnal történendő kiadását kérelmezik. 

A kerület az ez ügyben eljárt főesperes intézkedését és 
az ennek alapján az egyházban létesült békeegyességet 
örvendetes tudomásúl veszi , megjegyezvén miszerint az 
egyességet tartalmazó két okmány között, csupán egyes 
kifejezésekre nézve forogván fen eltérés, ezek által pedig az 
ügy változást nem szenvedvén: biztosan elvárja az egyház-
tól, hogy a kerület éltal eképen befejezettnek tekintett 
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ügyet, a maga részéről is befejezettül fogja tekinteni s min-
den tagja közös erővel munkóland a felvirágozás létfeltéte-
lének, az áldott békének fentartásán. Épen e béke érdeké-
ben azonban elhatározza a kerület, hogy a jegyzőkönyvekbe 
bevezetendőkül javasolt széljegyzeteknek — melyeket nem 
a múltakra borítandó fátyolúl, hanem ellenkezőleg elmúlt 
események gyászos emlékeinek és versengések fellobbanó 
lángjainak ujabb felidézőiűl itél, — megtételét meg nem engedi. 

17. A tanárvizsgáló bizottság jelenti, hogy két tanárjelöltet vizs-
gált meg, névszerint Junker Agostot, ki is a természetrajz és földrajz-
ból a felgymnasiumra, és Varga Mihályt, ki a mennyiségtanból és ter-
mészettanból az algymnasiumra képesítettnek nyilvánítatik, s számokra 
ez irányban a tanári oklevél kiadatni határoztatik; a szokásos próba-
tanítás alól pedig, a mind ketten már is működő tanárok lévén; 
ezúttal fölmentettek. 

Tudomásúl vétetik. 

18. Benyujtatik a felső tankerület népiskolai bizottságának, úgy-
szinte az alsó tankerületének az 1880/1. tanévről szóló e két jelentése : 

Főtisztelendő kerületi gyűlés ! 

Midőn az 1880/1-ik népiskolai évről szóló jelentésemet ezennel 
tisztelettel beterjeszteném, van szerencsém mindenekelőtt előre bocsá-
tani, hogy a jelen értesítésem is az eddig használatban volt, sok tekin-
tetben kifogásolt, rovatos táblák alapján állíttatott össze. 

Ismeretes volt ugyan előttem a múlt évi kerületi gyűlésnek azon 
határozata, melynek értelmében nekem is, mint az e czélból kiküldött 
bizottság egyik tagjának, meghagyatott, hogy új, egyszerűbb tábláza-
tokat kidolgozva, azokat már a folyó évben az esperességekkel kitöltés 
végett közöljem. Miután azonban közgyűlésünk ezen intézkedése hatá-
lyon kívül helyezve lőn az egyetemes gyűlés azon, javaslati alakban 
hozott, határozata által, mely szerint ezentúl a népiskolai adatok egy-
beállításánál a közoktatási ministerium által elfogadott táblák haszná-
landók, sem szükségesnek, sem tanácsosnak nem tartottam kerületünk 
fent idézett végzését foganatosítani, nem kételkedvén abban, hogy a 
ministeri táblák segítségével is el leend érhető mind a czél, mind a 
megkívántató egyöntetűség. — Minthogy azonban időközben tabellák 
csakis a kormány közegeinek rendelkezése alá bocsáttatnak s másnak 
ki nem szolgáltatnak, czélszerűnek láttam — a superinteudens úr bele-
egyezésével — ez alkalommal még a régi rovatokhoz nyúlni, annál 
inkább, mert így ideje leend a főtisztelendő kerületnek, az új mintákat, 
még nyomtatásuk előtt, minden oldalról megrostálni s azokat elfogadás 
végett talán az egyetem asztalára is letenni. 



43 

Ezek előrebocsátása után van szerencsém jelenteni, hogy a most 
már minden integetés és sürgetés nélkül, beérkezett de még mindig 
nagyrészthiányos és hézagos adatok szerint. 

I. 

1. Az ezen tankerülethez tartozó öt esperesség 121,010 lelket 
számlált, s hogy ezek közt 19443 (513-al több mint tavai) tanköteles, 
még pedig nem szerint 9880 fiú, 9563 leány, s korra 14225 (7192 fiú, 
7033 leány) 6 - 1 2 éves, 5218(2688 fiú, 2530 leány) 13—15 éves volt. 

2. E tankötelesekből esett: 
a) B a r s r a , 2687 lélekkel 441, tehát a népesség 17-1 %"ja5 

mégr pedig 310 elemi (159 fiú, 151 leány), 131 ismétlő (81 fiú. 
50 leány). 

b) B u d a p e s t r e , 14500 lélekkel 2544, tehát a népesség 
17 5°/0-ja, még pedig 1892 elemi (977 fiú, 915 leány), 652 
ismétlő (380 fiú, 272 leány). 

c) H o n t r a , 22397 lélekkel 3299, tehát a népesség 14-7°/0-ja. 
még pedig 2353 elemi (1224 fiú, 1129 leány), 946 ismétlő 
(486 fiú, 460 leány). 

d) N ó g á d r a , 43370 lélekkel 6907, tehát a népesség 15 9 °/0-ja, 
még pedig 5054 elemi (2513 fiú, 2541 leány), 1853 ismétlő 
(911 fiú, 942 leány), végre 

e) Z ó l y o m r a , 38056 lélekkel 6252, tehát a népesség 16-4°/0-ja, 
még pedig 4616 elemi (2319 fiú, 2297 leány), 1636 ismétlő 
(830 fiú, 806 leány). 

3. Ezen tankötelesekből járt iskolába: 
Elemibe. Ismétl. 

a) Barsban 277 60 
b) Budapesten 1522 200 
c) Hontban 2297 880 
d) Nógrádban 4636 1175 
e) Zólyomban 4413 1355 

Összesen 13145 3670 457 167 493 17974 92.5+4.1 
Ezen számokból kiviláglik, hogy e tankerületnek iskoláztatása 

tavaly óta tetemesen gyarapodott. ElsŐ helyen áll még most is Hont, 
hol a tankötelesek csak l-90/0-ja nem jár iskolába, utánna következik 
Zólyom, legtöbb kívánni valót hagy még mindig Nógrád. 

3lsö nép. Magán. Közép. Összesen. % m. é. képest. 
8 18 26 384 87.0+09.8 

245 99 315 2381 93.5+21.4 
32 5 29 3240 98.1 - 0 3 
45 62 46 5964 86.3 + 3.3 

127 33 77 6005 96.0 + 0.8 

II. 

1. Ha a beküldött adatok tökéletesen megbízhatók, akkor ezen 
örvendetes haladás más irányban is észlelhető. A II. táblának kimuta-
tása szerint ugyanis az elemi iskolába felhozott 13145 növendék közül 
télen-nyóron látogatta a tanítást 13033, s így a csak télen iskolába 
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járók száma a tavalihoz képest 1084-el csökkent volna. Nem szívesen 
vonom kétségbe hivatalos közlemények hitelességét, de ezen adathoz 
talán mégis férne némi észrevétel! 

2. Tankönyvekkel csak 113 gyermek, tehát a tanítványok 0-8°/0-ja 
nem volt ellátva, mi szinte 0-3°/0-nyi haladásra mutat. 

3. A mulasztási rovatban még most is hiányzik a kellő egyönte-
tűség, mi azon körülménynek tulajdonítandó, hogy Nógrád mulasztókat, 
nem mulasztásokat jegyzett fel. — A többi négy esperességben össze-
sen 128798 félnapi mulasztás fordult elő, melyből 12910 megbüntet-
tetett volna. — Nógrádban 3781 mulasztó közül 131 büntettetett meg. 

4. A 10. és 11-dik rovat szerint kilépett volna az iskolából : 
a) B a r s b a u 29, tehát a növendékek 10-4°/0-ja, kik mindnyájan 

mind olvasni, mind irni tudtak; 
b) B u d a p e s t e n 296, a növendékek 19'5°/0-ja (tavai 12'570-ról 

volt szó), kik 12 kivételével mind irni, mind olvasni tudtak; 
c) H o n t b a n 372, tehát a növendékek 16T°/a-ja; 
d) Z ó l y o m b a n 573, tehát 12*9°/0-ja, kik mind olvasni, mind 

irni tudtak; 
e) N ó g r á d ez idén is az iskolából kilépetteket az iskolába járók-

kal azonosította, figyelmére nem méltatván a múlt évi kerületi jegyző-
könyv 55. lapján épen e pontnál mondottakat. 

5. A tanítók száma volt 256 (2-vel több, mint tavai), s ezekből 
219 képesített, 37 nem képesített, s megint 227 rendes s 29 segéd 
Ezen tanerőkből esik : 

a) Barsra képesít. 7, nem kép.— rendes 7 segéd — össz. 7 
b) Budapestre „ 13 „ „ 5 „ 14 „ 4 „ 18 
c) Hontra „ 44 „ „ 9 „ 48 „ 5 „ 53 
d) Nógrádra „ 99 „ „ 10 „ 104 „ 5 „ 109 
e) Zólyomra ,, 58 „ „ 1 1 „ 55 „ 14 „ 69 
Ezen adatok sok tekintetben térnek el a tavaliaktól annak jeléül, 

hogy a referáló esperességek a statisztikai akribiára itt-ott különös 
súlyt nem fektetnek. A budapesti esperesség példáúl ez idén 3 tanerő-
vel kevesebbet nevez mint múlt évben, holott biztos tudomásom van, 
hogy itt a tanítók száma egygyel szaporíttatott! 

6. Iskola volt az 5 esperességben, mint tavai 221, melyből 216 az 
egyház tulajdonát képezte, 5 bérelve volt, s ezekből jó karban volt 
188 (—6), roszban 33 (+6). Még pedig volt: 

a) Barsban egyházé 4, bérelt — jókarb. 4, roszk. — össz. 4 
b) Budapesten „ 6 „ 1 „ 6 „ 1 „ 7 
c) Hontban „ 50 „ 1 „ 40 „ 11 „ 51 
d) Nógrádban „ 100 „ 2 „ 90 „ 12 „ 102 
e) Zólyomban „ 5 6 „ 1 „ 48 „ 9 a 57 
Ily módra Hontban, hol a tantíók száma nem változott, az iskolák 

száma 2-vel szaporodott, Nógrádban ellenben, annak daczára, hogy a 
folyó évi kimutatás 4 tanítóval s 12 tanteremmel többet tüntet ki, az 
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iskolák száma 5-el csökkent volna, miből önkényt foly, hogy itt az 
adatok vagy a múlt vagy a jelenlegi évben nem felelnek meg a való-
ságnak. Ugyanezen észrevételem van a tanító-lakokra is, melyek az 
egész tankerületben 222-ből 244-re emelkedtek volna. 

7. Az iskolaépületek mellett volt: » 
faiskola iskol. kert 

a) Barsban 
b) Budapesten 
c) Hontban 
d) Nógrádban 
e) Zólyomban 

4 (m. é. kép.+3) 4 (+1) 

45 
69 
32 

-1) 
-6) 
- 4 ) 

54 ( -4 ) 
101 ( -3) 

53 

testgyakorló 
1 

35 (+3) 
4 ( - l ) 
6 

Összesen 150 ( „ 
8. Taneszközökben volt: 

fek. tábla. 

- 8 ) 212 ( -6) 46 (+2) 

a) Barsban 6 
b) Budapesten 28 ( + 1 ) 
c) Hontban 79 (4 3) 
d) Nógrádban 136 ( + 8 ) 
e) Zólyomban 106 ( + 2 ) 

fali olv. tábl. fali térkép 

12) 58 ( 
203 
837 (+95) 

1554 (+210) 
1009 (—56) 

18 
35 ( - 3 ) 

136 ( + 2 ) 
220 (+36) 
161 ( - 2 6 ) 

földgömb természetrajzi- természettani 
e s z k ö z ö k . 

2 100 (+26 ) 25 ( + 2 4 ) 
10 ( + 1 ) 665 (—29) 65 ( - 1 1 ) 
40 (—10) 1709 (+338) 73 ( + 3 ) 
79 ( + 3 ) 1528 (+962) 133 ( + 5 ) 
51 ( - 2 ) 597 (—99) 295 ( - 7 3 ) 

Összesen 355 ( + 1 4 ) 3661 (+235) 570 ( + 9 ) 182 (—14) 4599 (+1198) 591 (—52) 

E téren egészben véve s főleg Nógrádban, szép haladás mutat-
kozik, csak Zólyom, ha múlt évi adatai hitelesek voltak, nem előnyére 
változott. 

9. Iskolai könyvtárak nyomára, a barsi esperességet kivéve, min-
denütt akadunk. Az összes kötetek száma 3399, a tavali 3261-el szem-
ben. Ezekből esik Budapestre 451, Hontra 1210, Nógrádra 638, 
Zólyomra 1100. 

10. Testgyakorlati készlet valószínűleg annyi lesz mint tavai, 
habár ez minden bizonynyal ki nem mutatható/miután Zólyom ez idén 
testgyakoroldákkal ellátott iskolák számáról (6) nem pedig készletek-
ről (múlt év 68) tesz jelentést. — A barsi s budapesti esperességek-
ben a tornászat mindeddig teljesen parlagon hever. 

III. 
1. A III. tábla szerint az iskolák összes jövedelme képezett 

106.080frt,mégpedig készpénzben 60,738frt,terményekben pénzértékre 
véve 45,342 frt, származott pedig e jövedelem a következő forrásokból: 

a) ingat, vagyonb. 
b) tőkepénzből 
c) tandíjból 
d) állami segélyből 
e) községi „ 
f) egyházi „ 
g) egyebekből 

Bars 
571 

24 
283 

107 
1018 

270 

Budapest 
1015 
2559 

10521 

1101 
5686 

401 

Hont 
4525 

634 
2436 

20 
2959 
4699 
4290 

Nógrád 
11270 

314 
4726 

296 
937 

11960 
5362 

Zólyom 
2904 

348 
5499 

10 
8332 

10120 
883 

Összesen 
20285 
.3879 
23465 

326 
13436 
33483 
11206 

Összesen: 2273 21283 19563 34865 28096 = 106080 
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Ezen adatok a tavaliaktól tetemesen térnek el. Ez első sorban 
Hontnál tapasztalható, hol ez évben 3807 frtnyi bevételi többlet kimu-
tattatik, mely összeg főleg onnét származik, hogy m. é. az ingatlan 
vagyonból befolyt jövedelem 800 frtra, jelenleg pedig 4525 frtra be-
csiütetik. Ennek ellenében Zólyom ugyanezen czím alatt 1094 frt ke-
vesebbet vesz fel mint tavai. Igaz ugyan, hogy épen ezen tétel sza-
batos meghatározása nem kevés nehézséggel jár, de ily eltéréseknek 
talán még sem kellene előfordulniok. 

2. Ezen szabálytalanság más tételeknél is vehető észre, s minden 
évben ismétlődik. így az öt esperesség iskoláinak ingatlan vagyona 
1879-ben 203,812 frtra, 1880-ban 207,439 frtra, ez idén 218,486 frtra 
van becsülve. Miután az ingatlanságok értéke egy néhány hó alatt 
nem igen változik, nem ártana az értéket megállapítani, s azután az 
egyszer elfogadott becslést szem előtt tartani. Megjegyzendő egyéb-
iránt, hogy a beérkezett kimutatások szerint az összes fekvőségek 
9.2°/0-it jövedelmeztek a tavali 8.3°/0 szemben, ez iskolai tőkék, melyek 
egészben a múlt éviekkel összevágnak 6°/0-ot hoztak. 

3. Az iskolák kiadása ez évben 105,704 frtot képezett, s így 
maradt volna 376 frtnyi fölösleg. Fordíttatott pedig ezen összegből: 

rendes tan. — segéd tan. fűtésére, tansze- szeg. gyerm. egye- ^ 
fizetése javítására rekre könyvekre bekre sszesen. 

a) Barsban 2089 — 81 45 — 58 = 2273 
b) Budapesten 14463 1512 1680 58 107 3462 = 21282 
c) Hontban 17403 758 930 67 32 373 = 19563 
d) Nógrádban 32921 143 1402 102 55 187 = 34810 
e) Zólyomban 23954 1844 1617 151 96 114 = 27776 

Összesen: 90830 4257 5710 423 290 4194 = 105704 
Ezen számok is önkénytelenül hívnak fel némi megjegyzésekre. 

Honnét van p. o. hogy a budapesti esperességben a rendes tanítók 
fizetése ez évben 2500 frt kevesebbre tétetik mint tavai ? S mikép 
fejthető meg azon körülmény, hogy midőn tavai ugyanazon esperes-
ségben vegyesekre csak 964 frt fordíttatott e rovatban ez idén 
3462 frtnyi összeg szerepel? 

4. A fent kitett összes kiadást az iskolák, a tanítók s az elemi 
tanítványok számával egybevetve, kitűnik, hogy e tankerületnek egy-
egy iskolája 478 frtba, egy-egy tanítója 400frtba, egy-egy növendéke 
8 frtba kerül. Névszerint kerül: 

egy iskola egy rendes tanító egy növendék 
a) Barsban 568 frt (+188) 324 frt (—37) 8.2 frt ( - 1 . 4 ) 
b) Budapesten 3400 „ ( - 5 2 9 ) 1033 „ ( - 2 7 ) 13.3 „ ( -7 .9 ) 
c) Hontban 383 „ (+62) 362 „ (+82) 8.5 „ (+1.7) 
d) Nógrádban 341 „ (+14) 316 „ (—11) 7.5 „ (+0.2) 
e) Zólyomban 487 „ (+4) 406 „ ( - 7 7 ) 6.2 „ ( -0 .2 ) 

5. A tanítók mellékfoglalkozását tekintve, szabad legyen egysze-
rűen utalnom a múlt évi adatokra. 
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6. Ama, reánk nézve különben semmi praktikus érdekkel nem 
biró kérdésre, látogatta-e a tanfelügyelő az iskolát, azon válasz érke-
zett be, hogy ezen látogatásban iskoláink csak 7.1%-ja részesült. 

7. Segédletért legtöbb esetben — 39-szer — Zólyomban keres-
tettek meg a polgári közegek, még pedig 8 eset kivételével igen sikeres 
eredménynyel. 

Végül örömmel említem, hogy biztos kilátás van reá, miszerint 
Nógrádban a tankönyvek ügye már a legközelebbi jövőben meg fog 
oldatni, illetőleg az ott e téren uralkodó rendkívüli rendetlenségnek 
eleje vétetni. 

Budapest, 1881. sept. 29-én. — Doleschall Sándor, bizotts. elnök. 

Főtisztelendő és Méltóságos kerületi Közgyűlés ! 

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület négy alvidéki esperes-
ségének az 1880/1-diki népiskolai tanügy-állapotáról jelentést tenni 
kötelességem lévén, a kezeimhez juttatott, de nagy részben még mindig 
hiányosan kiállított és önmagokkal összeegyeztethetlen számtételeket 
magokban foglaló dekánusi és esperesi rovatos ívek alapján van szeren-
csém a következő pontokban adni számot. 

1. A b é k é s i esperesség 101,089 lelket számlál. Van 105 hit-
felekezeti iskolája, köztük 22 tanyai. Tankötelesei ezeken kívül 7 köz-
ségi iskolába járnak. Tanköteles gyermek volt 6—12 éves 12,461, 
12—15 éves 4289, összesen 16,750. Elemi iskolába járt 11,748, ismét-
lőbe 1340, másféle tanintézetbe 352, összesen 13,440. Nem járt 3310, 
még pedig elemibe 537, ismétlőbe 2773. A mi az elemi iskolásokat illeti, 
a tankötelesek a népesség 12 32 /Q -at, az iskolába jártak annak 
11.62°/. -át, az iskolába jártak pedig a tanköteleseknek 94*28° 0-át 
teszik, mely arányszámok némileg javulnak, ha a 6 —12 éves tanköte-
lesek azon összegét is számításba vesztik, mely egyéb, fel nem vett 
iskolákban nyert oktatást. 

2. A p e s t m e g y e i esperesség 49,703 lélekből áll. Hitfelekezeti 
iskolája 58. Azonban a tankötelesek egy része községi iskolában volt 
oktatva. Tankötelesek száma 6—12 éves 4862, 12—15 éves 1814, 
összesen 6676. Ezek közül járt elemi iskolába 4609, ismétlőbe 1349, 
másfélébe 49, összesen 6007. Nem járt 669, még pedig elemibe 228, 
ismétlőbe 441. A mi a 6—12 éveseket illeti, a tankötelesek a lélek-
szám 9*98 °/0 -át, az iskolába járók 9'27°/0 -át, az iskolába járok pedig 
a tankötelesek 94*79 °/0-kát teszik. 

3. A b á c s - s z e r é m i esperesség 64,997 lelket vall magáéinak. 
Iskolája van 83. Tanköteles gyermekek száma: 6—12 éves 7955, 
12—15 éves 3123, összesen 11,078 volt. Elemi iskolába járt 7288, 
ismétlőbe 1622, egyéb tanintézetekbe 101, összesen 9011. Elemi isko-
lába való gyermek nem járt 616, ismétlőbe 1451, összesen 2067. 
A 6 —12 éves tankötelesek a lélekszám 12*23 °/n -át, az iskolába jártak 
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a lélekszám 11.21 °/0 -at, az iskolába jártak pedig azon korú tankötele-
seknek 91-6%-kát tették. 

4. A b á n á t i esperesség 28,570 lélekből áll. Van 19 hitfelekezeti 
iskolája. Az ezeket nem látogató tankötelesek állami, községi és tár-
sulati iskolákbajárnak. A 6—12 éves tankötelesek 3293, a 12—15 
évesek 1442, összesen 4735 számmal vannak. Elemi oktatásban része-
sült 2862, ismétlő iskolát látogatott 509, iskolát egyebütt nyert 139, 
összesen 3510. Elemi iskolát nem kapott 361, ismétlőt 864, összesen 
1225 tanköteles. Az elemi oktatást igénylők a lélekszámnak 11'52°/0-át, 
az iskolába járók annak 10-°/0-át, az iskolázottak pedig a tankötele-
seknek 86 91 °/0-út adták ki. Ezen esperességről sajnosan említendő 
fel, hogy volt határőrvidéki hat egyházának iskoláit a kormány ön-
hatalmúlag lefoglalta. Valamint az sem hagyható említetlenűl, hogy a 
6 — 12 éves tanköteleseknek csupán mintegy 2/5-része jár egyházilag 
kezelt iskolába. Feltehető azonban ugy az illető lelkészekről, mint az 
esperes úrról az, hogy arra gondjuk van, miszerint hitfeleink gyer-
mekei a vallástaniakban mindenütt kellő oktatást nyernek. 

5. A fentebbi négy pontban foglalt számokból, ha nem is említe-
ném, miután a számok önmagokért félreérthetlenűl beszélnek, kitűnik, 
hogy akár azért, mert más esperességek kimutatatásainál a tankötele-
sek, vagy az iskolába járt gyermekek száma hibásan volt felvéve, 
akár azért, mert a békési esperesség kimutatási számtételei a valónak 
megfelelőbbek, ezen esperesség tanügye a többi három esperességéhez 
mérve a legjobb lábon áll. Ellenben a bánáti esperességben a legalan-
tabb fokon találjuk azt. Tekintve az ismétlő iskolázást, e részben a 
pestmegyei esperességet illeti az elsőség dicsősége, — utolsó helyen 
maradván épen a békési esperesség. Egyébiránt szívesen felteszem azt 
bármely esperességről, hogy tanügye jobb hírénél, kifogástalanabb a 
benyújtott szám-képnél. 

6. A négy esperesség lélekszáma 244,359. Tanköteles volt: 
6—12 éves 28,571, 12—15 éves 10,668, összesen 39,239. Ezek közül 
járt elemi iskolába 26,507, ismétlőbe 4820, másnemű tanintézetbe 641, 
összesen 31,968. Iskolába pedig nem járt 6—12 éves 1742,12—15 éves 
5529, összesen 7271 tanköteles. Az elemi iskolába járt gyermekek 
265 hitfelekezeti iskolában nyertek oktatást; azonban százokra megy 
azon 6 —12 éves tankötelesek száma, kik más és nem egyházi testü-
letek által fentartott iskolákban voltak elhelyezve. 

7. Általán felhozandónak tekintem, hogy az iskolák száma s ezzel 
együtt, vagy is inkább ezt előzőleg az iskolát kereső gyermekek száma 
növekedő félben van, s hogy szomorú ellentétül az ismétlő iskola alig 
tud itt-ott kellő lendületet venni. Örvendetes tapasztalat az, hogy a 
nem tanképesített tanítók száma apad. Hanem a tanszerelés még majd-
nem mindenütt sok kívánni valót hagy fen. Az iskolák évi jödelmeinek 
s kiadásainak felvételére nyitott rovatok alig mutatnak eltérést a múlt 
évek számtételeitől. 
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Jelenteni valóimat így csoportosítva s azon óhajtásomnak kifeje-
zést adva, vajha egy- és czélszerübb tabellákat mielőbb bírhatnánk, 
melyekbe az illetőknek könnyebben esnék bevezetni a lényegesb ada-
tokat, s melyekből bárki is szabadabban és kényelmesebben nyerhetne 
biztos átnézetet a tanügyre vonatkozó részletekről, maradtam mély 
tisztelettel a Főtisztelendő és Méltóságos kerületi Közgyűlésnek 

Szarvason, 1881. october 10-én. Achim Ádám, békési esperes. 
A jelentések tudomásúl vétetnek, s a jelentéstévőknek 

adataik gondos és fáradságos összeállításáért köszönet sza-
vaztatván, jelentésok egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
vétetni határoztatik. 

19. Ugyanezen tárgy kapcsában benyujtatván a mult évi kerületi 
gyűlés 19 pontjában elrendelt táblázati mintatervezet: 

Megbirálása Belohorszky Gábor elnöklete alatt, a fő-
esperes urakból és Händel Vilmos lelkész úrból álló bizott-
ságnak adatik át, melléjök előadókúl a tervezet készítésével 
megbízott Doleschall Sándor és Batizfalvy István urak ren-
deltetvén, mely bizottságnak jelentése, még a jelen gyűlés 
folytán elváratik. 

20. Ugyancsak a tavalyi gyűlés jegyzőkönyve 20-dik pontjának 
kapcsában a nógrádi főesperes úr jelenti, hogy a tosonczai vitás ügy 
akként intéztetett el, hogy a nevezett leánygyülekezet a tamási kántor-
tanító részére kiszolgáltatni szokott 5 kila — rozs — búzát éven-
ként készpénzzel fogja megváltani s ezen összeg befizetésére magát 
kötelezte. 

Örvendetes tudomásúl vétetik, s a kerület, — az ügy 
ily sikeres megoldásáért, a főesperes úrnak elismerését nyil-
vánítja. 

21. Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontjának kapcsában, hol a 
Baldácsy-alapítványt kezelő állandó bizottság szervezéséről tétetik 
említés: 

Az egyetemre küldendő követek megbízatnak, hogy a 
kerület nevében az egyetemes felügyelő urat jelentvén fele-
kezetünk részéről e bizottság elnökéül, az állandó bizottság 
megalakítására nézve az egyetemes gyűlést hívják fel ily 
értelemben hozandó határozatra. 

22. Ugyanazon jegyzőkönyv 23-dik pontja kapcsában beterjesz-
tetik a „Helyettes papok számára szolgálandó utasítás" valamint a 
„tanítóválasztás-szabályzat" javaslata, az esperességekből beérkezett 
véleményekkel egyben. 

A vélemények egybevetésére Bachat Dániel budapest-
városi főesperes úr elnöklete alatt, az összes budapesti lel-

4 
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készekből álló bizottság küldetik ki, jelentésök a jövő évi 
közgyűlésre elváratván. 

23. Ugyanazon jegyzőkönyv 28-dik pontja kapcsában olvastatik 
a bánáti esperes urnák a bánáti missio állapotáról beterjesztett jelen-
tése, mely szerint ez a nevezett esperességben zavartalanúl és ered-
ményesen folyik, Istenországának dicsőségére, és terjedésére, támo-
gatva az esperesség, a gyámintézetek különösen pedig az áldott 
Gusztáv-Adolf egylet által. 

Örvendetes tudomásúl vétetik. 

24. Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontja kapcsában olvastatik a 
nógrádi esperesség jelentése a losonczi állami tanítóképzőben Kaszt-
ner Pál Ede vallástanító úr által teljesített hitoktatásról, mely jelentés 
szerint ezen intézetben a lemúlt év folytán hét férfi képesítetett tanító-
ságra a vallástanból, még pedig három kitűnő, négy jeles osztályzattal. 
Ugy szinte a lévai állami tanítóképzőben ideiglenes minőségben alkal-
mazott hitoktató hasonló tárgyú jelentése : 

Tudomásúl vétetnek. 

25. Ugyancsak a tavalyi gyűlés jegyzőkönyve 30-dik pontja kap-
csában a losonczi egyház részéről, az állami képzőintézetben működő 
vallástanár díjazásának pótlására tavaly utalványozott 100 frt összeg-
nek, ez évre is kiutalványozása kéretvén: 

A kerület fentartja tavaly hozott azon határozatát, hogy 
e czélra többé, oly sok oldalról igénybe vett pénztárából, 
jövőre semmi segélyt nem nyújthat, — s így az ezúttal is 
hozzá intézett kérelemnek helyt nem ád. 

26. Ugyanazonjegyzőkönyv 32. pontja kapcsában Breznyik János 
selmeczi igazgató tanár úr részletes jelentést tesz a selmeczi főiskola 
állapotáról; nevezetesen arról is, hogy a bizottmány által két tanár 
választatott meg, úgymint Osztroluczky Gyula és Masznyik Endre, — 
kiknek e minőségben megerősítését kéri. Az évenként nyújtott 3137 frt 
megszavazását hasonlóképen kérelmezi a bizottság által beterjesztett 
költségvetés szerinti szükséglet fedezésére, — egyszersmind azt is 
jelenti, hogy a folyó évben elhunyt Liptay János dobronai volt lelkész 
s bizottsági tag helyére új bizottsági tag választása szükséges. 

A kerület a kimerítő jelentést tudomásúl veszi; Osztro-
luczky Gyula és Masznyik Endre tanár urakat e minőségben 
hivatalukban megerősíti; a kért 3137 forinttal a főiskolát ez 
évben is gyámolítja, bizottsági taggá pedig, Moczkovcsák 
János zólyomi főesperes urat választja. 

27. Ugyanazon tárgy kapcsában olvastatik a jelen gyűlés jegyző-
könyvének 7. pontjában kidüldött bizottság e következő jelentése: 
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Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 

A selmeczi kerületi tanítóképző és annak tervezete iránt beérkezett 
esperességi vélemények átvizsgálására, valamint a további szükséges 
intézkedések iránti javaslattételre kiküldetvén, van szerencsénk a Fő-
tisztelendő és Méltóságos kerületi közgyűlésnek tiszteletteljesen a kö-
vetkezőket jelenteni: 

1. Mindenek előtt jelentjük, hogy a tavalyi kerületi gyűlés 33-dik 
szám alatti határozata értelmében a felállítandó tanítóképző számára 
bizottságilag kidolgozott tervezetére, mely az esperességekkel nyilat-
kozás végett annak idejében közöltetett, az esperességek részéről ész-
revétel nem tétetett, minélfogva azt a Főtisztelendő és Méltóságos 
kerületi Közgyűlés részéről is elfogadni, érvénybe és életbe léptetni 
kérjük. 

2. Az esperességek által fizetendő egyik tanári állomás fentar-
tása iránt az egyes esperességek a következőleg nyilatkoztak : 

a) a b á c s - s z e r é m i esperesség Szarvas mellett nyilatkozván, 
a selmeczi tanítóképzőt segélyezni, illetőleg az egyik tanár fizetéséhez 
járulni nem Ígérkezik. Itt azonban legyen szabad azon alázatos meg-
jegyzést koczkáztatnunk, hogy a bács-szerémi esperesség az iránt nem 
nyilatkozik, mennyivel járul a szarvasi tanítóképző fentartásához ? 

b) a b á n á t i esperesség tehetsége szerint támogatni fogja a terve-
zett tanítóképzőt, a segélyezési összeg iránt azonban most még nem 
nyilatkozhatik; 

c) a b a r s i esperesség évenkint 22 frttal és egy 100 frtos ala-
pítványnyal segélyezendi a tanítóképzőt; 

d) a b é k é s i esperesség Szarvason tartván fenn tanítóképzőt, 
nem hajlandó a selmeczi képzőt anyagilag segélyezni: 

e) a b u d a p e s t i esperesség a czélba vett intézményt elvileg 
elfogadja, a hozzájárulás mérvére azonban addig, míg összegszerű 
előterjesztés nincs, nem nyilatkozhatik; 

f) a n a g y - l i o n t i esperesség a pártolást igéri, az igérendett 
hozzájárulási összeget azonban csak későbben jelentheti be; 

g) a n ó g r á d i esperesség azon feltétel mellett, hogy a selmeczi 
tanítóképző fentartásához a többi esperesség is hozzájárul, s hogy a 
Főtisztelendő kerület a losonczi állami képezdénél alkalmazott vallás-
tanítónak az eddig megszavazott 100 frt évi segélyt tovább is fize-
tendi, — a maga részéről a selmeczi tanítóképző-intézet fentartásához 
évi 150 frttal kész hozzájárulni; 

h) a p e s t m e g y e i esperesség az intézet fentartásához semmi-
vel sem járulhat; 

i) végre a z ó l y o m i esperesség jelenti, hogy 22 egyháza közül 
eddig 13 egyház 133 frtriyi évi segélyt és egy 200 frtos alapítványt 
igér, hogy a többi egyházaknak támogató hozzájárulása is még biz-
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tosan várható, és hogy szükség esetén maga az esperességi pénztárhói 
is fog némi járulék megszavaztatni. 

Ezekből látható, hogy a selmeczi tanítóképző ügye, habár némely 
esperességek a támogatást nem igérik, kedvezően, sőt melegen karol-
tatott fel, a mi a tervezett intézet felette szükséges és fontos voltát és 
a kerületbeli esperességeknek erről való élénk tudatát bizonyítja. De 
épen ezen okból, és másrészt azon elvitázhatlan tény miatt, hogy az 
eddig igért évi járulékok az egyik tanári állomást még nem biztosítják, 
a mennyiben még legalább 400 frtnyi évi járulék hiányzik: alázatosan 
kérjük a Főtisztelendő és Méltóságos kerületi közgyűlést, szíveskedjék 
a selmeczi tanítóképző ügyét újra és kivált a támogatást eddig nem 
igérő, de a tervezett intézet által érintett esperességeknek a leghatha-
tósabb pártolásába melegen ajánlani, és azokat nyilatkozásra felhívni. 

3. Hogy az esperességek és illetve egyházak által igért és még 
ígérendő járulékok necsak biztosíttassanak, hanem az ajánlott járulé-
kok kezelése is könnyíttessék, czélszerűnek látja a bizottság felhívni 
az adakozókat, hogy ajánlataikat a megfelelő tőkének lefizetésével 
váltsák be, vagy pedig azokról kötvényt állítsanak ki. 

4. A selmeczi tanítóképezdére begyülendő és kiadandó pénzek 
könnyebb, czélszerűbb és szabályos kezelhetése végett indítványoz-
zuk : hogy a Főtisztelendő és Méltóságos kerület külön képezdei pénz-
tárt szervezzen. 

5. Miután Nagytiszt. Breznyik János igazgató úrnak annak ide-
jében a Főtisztelendő és Nagyságos Superintendens úrhoz beküldött 
hivatalos jelentése szerint a selmeczi kerületi tanítóképezde a folyó 
tanévvel 11 képezdészszel tettleg megnyittatott, s eliez képest a kerület 
által felajánlott egyik tanerő alkalmazásának szüksége tettleg beállott: 
alázatosan kérjük a Főtisztelendő és Méltóságos kerületi közgyűlést, 
hogy a tavalyi ker. jegyzőkönyv 33-dik pontja alapján ezen tanárnak 
fizetését évi 700 írtjával folyóvá tenni szíveskedjék. 

6. Kérjük egyúttal, hogy a selmeczi tanítóképző-intézet felállítását 
és megnyitását Nagyméltóságú m. kir. Minisztériumnak azon kéréssel 
bejelenteni méltóztassék, miszerint az ezen képezde által kiállítandó 
bizonyítványokat és okleveleket államérvényeseknek elismerje. 

7. Végűi pedig indítványozzuk, hogy tekintve azt, miszerint a 
Főtisztelendő és Nagyságos kerület kiadásai a selmeczi képezde egyik 
tanárának fizetése által már is tetemesen szaporodnak, és tekintve azt, 
hogy reá már a közel jövőben felállíttatni remélt és óhajtott egyetemes 
theologiai akadémia szinte újabb és jelentékeny, mert 600 frtnyi évi 
terhet róv : a Főtisztelendő és Méltóságos kerület az egyetemes gyűlés 
administrativ szükségeire eddig adott évi 250 frtot ezentúl annál inkább 
tartsa vissza, miután az egyetemes egyházi pénztár tudvalevőleg oly 
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kedvező helyzetben van, hogy ez évi járulékot ezentúl bizvást nélkü-
lözheti. 

Mély tisztelettel, Budapesten, 1881-dik évi október hó 16-án. A 
Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlésnek alázatos 
szolgái: Szeberényi Gusztáv superintendens, bizotts. elnök. Moczkov-
csák János, bizottsági előadó. 

A közgyűlés a jelentésben foglaltakat meghallgatván és tárgyal-
ván, pontonként e következőket határozza: 

1. A kerületi tanítóképző-intézet Selmeczen felál-
lí tátik. 

2. A jelentés második pontjából arról értesülvén a ke-
rület, hogy az esperességek némelyike tényleg már alapít-
ványokat is tett, úgy szinte számokban is kifejezte azon 
összeget, a melylyel a képző-intézetet évenként gyámolítani 
hajlandó: a jelentés e része örvendetes tudomásúl vétetik. 
A mi azon esperességeket illeti, melyek mind a felállítást 
elvben elfogadták, mind az évenkénti gyámolítást nyilatko-
zataikban megígérték, mindezideig azonban a nyújtandó évi se-
gély összegéről határozottan nem nyilatkozhattak: felhívja a 
kerület, hogy tekintetbe vévén ez új intézet segélyezésének 
már a legközelebbi jövőben előtérbe lépő szükségességét, az 
ügyet mielőbb újra tanácskozásuk tárgyává tegyék, és teendő 
alapítványaikról, vagy évenként nyújtandó segély-összegeik-
ről mentől előbb nyilatkozzanak. A mi végre azon esperes-
ségeket illeti, melyek eddigi nyilatkozataik szerint ez intézet 
fentartásához semmivel sem hajlandók járulni: a kerület 
ezektől is elvárja, hogy tekintetbe vévén az ügy nagy fon-
tosságát s a czél szentségét, mint egy testnek tagjai, a 
mindnyájunkat egyaránt legközelebbről érdeklő intézettől, 
erejök és tehetségök szerint nyújtható gyámolításukat meg-
vonni nem fogják. 

4. A jelentés 3-dik, úgyszinte 4-dik pontjában foglalt 
javaslatot a kerület egyelőre határozattá nem emeli. 

4. A jelentés 5-dik pontjában foglaltak figyelembe véte-
lével, az egyik tanár fizetését képező évi 700 forint, már a 
jelen tanévre ezennel folyóvá tétetik. 

5. Az egyetemre menő követeinek ezennel utasításúl 
adja a kerület, hogy a Selmeczen felállított kerületi tanító-
képző-intézet létrejöttét bejelentvén, azon kéréssel fordul-
janak az egyetemes gyűléshez, hogy az viszont ez intézet 
felállításáról és megnyitásáról értesítse a Nm. m. kir. Kultusz-
minisztériumot azon megkereséssel, hogy az e képző-intézet 
által majdan kiállítandó bizonyítványokat és okleveleket, 
állam-érvényeseknek elismerje. 

6. Ugyanezen jelentés 7-dik pontjában foglaltakalapján, 
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utasítja az egyetemes gyűlésre menő küldötteit, hogy tekin-
tetbe vételével annak, hogy a felállítandó egyetemes theologia 
gyámolítása évenként 600 frt, a selmeczi képzőintézet egyik 
tanárának évi fizetése pedig ujabb 700 frt, összesen tehát 
1300 frt ujabb évi kiadással terhelvén a kerület pénztárát, 
eszközöljék ki, hogy az egyetemes gyűlés administrativ szük-
ségeire eddig adott évi 250 frt — a különben is oly kedvező 
helyzetben lévő egyetemes pénztár helyett, ezentúl a kerület 
saját szükségeire fordítathassék. 

A gyűlés 3-dik napja, oktober 18-(likán. 

28. Az október 17-dikén tartott gyűlés jegyzőkönyve 
hitelesítetik. 

29. A múlt évi jk. 34-dik pontja kapcsában olvastatnak a vallás 
és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak a f. év közben Superinten-
dens úrhoz beérkezett és legott elnökileg elintézett leiratai: 

1. 1880. september 21, 27213. A bécsi hittani kar előadásai 
jegyzéke. 

2. 1880. september 26. 27654. A Tiszaföldvári népiskola ügye. 
3. 1880. september 30. 1159 ein. sz. Kérdéstétel a „csekélyebb 

adományokról." 
4. 1880. september 20. 26083. Strausz Adolf elveszett oklevelé-

nek másodlata. 
5. 1880. oktober 5. 24612. A hivatalosan kiállított okmányok 

bélyegmentesek. 
6. 1880. oktober 1 7. 29938. Juga Konstantin hamis bizonyítványa. 
7. 1880. oktober 25. 30765. Weisz Sándoré ugyanaz. 
8. 1880. oktober 21. 28756. Molnár János elveszett bizonyít-

ványának másodlata. 
9. 1880. november 2. 28902. Román tankönyvek ajánltatnak. 
10. 1880. november 4. 5833. A statisztikai hivatal kérdése a 

békés-csabai helv. hitv. gyülekezet adatairól. 
11. 1880. november 22. 1390. ein. sz. Az újévi köszöntések el-

hagyandók. 
12. 1880. november 19. 33361. Pályázathirdetés a Bésán-féle 

ösztöndíjra. A pályázat feltételei. 
13. 1880. november 14. 32628. Ugyanaz a Tanítóképzők növen-

dékei számára. 
14. 1880. november 30. 34007. A lieblingi iskola megintése. 
15. 1880. deczember 1. 33872. A Balassa Zsuzsánna-féle pályá-

zat hirdetése. 
16. 1880. november 28. 23845. A Bukarestben 1878-ban meg-

jelent és a román fejedelmi kormány által jóváhagyott „Carte de 
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citire" czímű olvasókönyv, — az összes románajku magyarországi 
iskolákból kitiltatik. 

17. 1880. november 22. 33750. A közoktatás állapotáról szóló 
9-dik jelentés megküldetik. 

18. 1880. deczember 12. 1467. ein. sz. A védköteles tanárok és 
tanítók ügye. 

19. 1880. deczember 17. 31024. A fehértemplomi állami fŐgym-
nasiumban a vallásoktató nti átalánya. 

20. 1880. deczember 15. 34795. A házasulandó felektől kihirdet-
tetésök és összeadásuk alkalmával vett összegek adatainak beküldése 
kívántatik. 

21.1880. deczember 18. 28812. A természettudományi társulat által 
kiadott „Eriszmann népszerű egészségtan" czímű munka ajánltatik. 

22. 1880. deczember 18. 33132. „Az egyszerű és kettős könyv-
vitel" czímű munka ajánltatik. 

23. 1880. deczember 18. 33838. StörckHenrik elveszett bizonyít-
ványának másodlata. 

24. 1880. deczember 15. 32786. A tábori lelkészi joghatóság alá 
tartozó személyek esketése, csak az illető tábori lelkész szabályosan 
kiállított hirdetési bizonyítványával teljesíthető. 

25. 1880. deczember 18. 34546. Varga Jusztin bizonyítványának 
másodlata. 

26. 1880. deczember 15. 33010. A hitoktatók, az évenkénti tiszti 
följelentkezések alól fölmenteinek. 

27.1880. deczember 21. 34456. Breyer Rudolf képesítési oklevele 
érvényesíttetik. 

28. 1880. deczember 15. 34945. A helyi szolgálattételre képesek-
nek nyilvánított katonatisztek csak akkor eskethetők, ha a szükséges 
katonai házassági engedélyt felmutatták. 

29. 1880. deczember 18. 34594. Bielek Antal képesítő oklevelé-
nek másodlata. 

30. 1881. január 12. 437. K. k. Greneral-Commando. Korossy Emil 
tábori lelkészszé kineveztetik. 

31. 1880. deczember 22. 34124. A tanítók által az országos 
tanítói nyugdíj és gyámalap javára fizetendő díjak esetleges behaj-
tásáról. 

32. 1881. január 12. 37615. A gymnasiumok tanuló ifjúságának 
létszáma felterjesztendő. 

33. 1881. január 20. 1311. Peterszka Miklós folyamodványa érett-
ségi vizsgálat letehetéseért. 

34.1881. január 10. 3 62 7 9. Kiss Sándor műve: „A Magyar-osztrák 
Monarchia" összehasonlító földrajza ajánltatik. 

35. 1881. január 21. 1288. A kiskorúak házasságához a szüléi 
vagy gyámi beleegyezés szükséges. 
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36. 1881. január 18. 887. Erdődi János „A nyelvoktatás mód-
szertana" segédkönyvül ajánltatik. 

37. 1881. február 9. 3970. Az évi 5000 forint utalványozása. 
38. 1881. február 10. 4316. A beszterczebányai ágost. hitv. evang. 

gymnasium növendékei közt lábra kapott pánszláv irányú mozgalom 
felöl kérdéstétel. 

39. 1881. január 27. 449. Az országos statistikai hivatal meg-
keresése a táblázatok szétküldése felöl. 

40. 1881. február 8. 1960. Bruszt Alajos segédtanító elveszett 
bizonyítványának másodlata. 

41. 1881. február 14. 4790. A tanítóképző-intézetek statisztikai 
adatai beküldendők. 

42. 1881. márczius 10. 2984. A k. k. General-Commando Krus-
pecz Istvánt kinevezi tábori lelkészszé. 

43. 1881. február 25.4832. A külföldi származású tanítók nost.rifi-
káltatása feltételeinek közlése. 

44. 1881. február 16. 1868. Lehmann „Zoologischer Atlas" czímű 
müve ajánltatik. 

45. 1881. márczius 8. 6563. Az 1880-dik évi államsegély hova-
fordítása lielybenhagyatik. 

46. 1881. márczius 24. 339. ein. sz. A törvénytár ujabb 
folyamai kiadása. 

47. 1881. márczius 24. 8124. A beszterczebányai gymnasiumban 
tapasztalt pánszláv üzelem megszüntetésére tett intézkedés megnyug-
vással tudomásúl vétetik. 

48. 1881. márczius 21. 8389. Lukacsek István bakabányai tanító 
fegyelmi ügyében tett intézkedés eredményének közlése kivántatik. 

49. 1881. márczius 14. 5419. Tenyér Péter tábori lelkész Ugye. 
50. 1881. ápril 2. 7355. A hontmegyei tanítók, úgymint Kiszely 

János, Huluk János, Hallay János, Andrejkovics János, Szvetlik János 
tanképesítési vizsgája. 

51. 1881. márczius 21. 8444. A bécsi evang. hittani kar második 
félévi előadásai jegyzéke megküldetik. 

52.1881. április 3. 568. ein. sz. Grünfeld Nándor cservenkai lelkész-
nek a koronás arany-érdemkereszt adományoztatik. 

53. 1881. márczius 13. 5016. Varga István az országos közép-
tanodákból kizáratik. 

54. 1881. márczius 19. 24386. A bács-szerémi esperesség hatá-
rozat bekívánása. 

55. 1881. márczius 25. 7023. A monarchia másik felében hon-
illetékes katonák és honvédek halotti bizonyítványai nyolcz napon 
belül az elhalálozási hely községi elöljáróságának beküldendők. 

56. 1881. márczius 29. 6087. A Balassa Zsuzsánna-féle ösztöndíj 
kiadása. 
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57. 1881. márczius 6. 5739. Budák György kizáratása az összes 
hazai intézetekből. 

58. 1881. április 4. 9196. A kuszaperi községi iskola vallás-
oktatása. 

59. 1881. márczius 9. 5537. Ursprunger József elveszett tanító-
oklevelének másodlata. 

60. 1881. április 14. 11175. Pályázat-hirdetés a zombori főgym-
nasium természet- s földrajzi tanári állomására. 

61. 1881. márczius 27. 8145. Csomtos Sándor minden hazai 
tanító-képzőből kizáratik. 

62. 1881. április 20. 11278. A Bésan-féle ösztöndíj odaadomá-
mányozása. 

63. 188JL április 30. 11794. Nagy-Kürtös segélyt kérő folya-
modványa. 

64. 1881. április 30. 12302. Kalauz András tanító nyugdíjügye. 
65. 1881. május 8. 1207. A selyemtenyésztési felügyelőségtől az 

eperfa-tenyésztés utasítása. 
66. 1881. április 26. 11318. WeiszMór elégett tanképesítő okleve-

lének másodlata. 
67. 1881. május 17. 12194. A lieblingi iskolaügy, negyedik tan-

terem felállítása érdekében. 
68. 1881. május 12. 11812. A hontmegyei apovai, bagyani, csábrág-

varbóki, derzsenyei és szuliányi népiskolák első izbeli megintése. 
tt 

69. 1881. május 29. 845. ein. sz. 0 cs. és apóst. kir. Felségének 
május 24-én kelt legfelsőbb kézirata, a trónörökös násziinnepélye 
alkalmából. 

70. 1881. június 2. 15732. Petro Károly és Kukel János folya-
modványa a sámsonházi egyház ügyében. 

71. 1881. május 24. 13383. A svajczi illetőségű egyének anya-
könyvi kivonatai megküldendők. 

72. 1881. május 25. 15049. Kukenberger József tanképesítő-
oklevelének másodlata. 

73. 1881. junius 16. 2318. A Pest vármegyei tanfelügyelő ajánlja 
Frimm Jakab intézetét a hülye „taníthat]an vagy tompa elméjű" tan-
köteles gyermekek számára. 

74. 1881. junius 4. 14894. Kanovszky Ferencz olmliczi tanító-
képesítési oklevele Magyarországra nézve is érvényesnek nyilvánítatik. 

75. 1881. junius 1. 13829. Bessenyei József az ország összes 
tanintézeteiből kizáratik. 

76. 1881. április 30. 10579. Gröner Ádám, Matuska Károly, 
Denk Miksa, Simkovics Péter és Szokhányi Pál, a losonczi állami 
tanítóképző növendékei, az összes hazai tanítóképzőkből, Csaják János 
és Zguth Péter a losonczi állami tanítóképzőből kizáratnak 

77. 1881. junius 20. 16822. A csak egy tanintézetből kizárt 
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növendékek azon évfolyam ismétlésére utasítandók, melyből kizárat-
tak, s netalán magánvizsga iránti kérelmök ne teljesítessék. 

78. 1881. június 12. 16994. Surány Terény fölség-folyamod-
ványa elutasítása. 

79. 1881. junius 17. 16476. Az erdélyi, szászvárosi „Kun" tanoda 
nyolcz osztályú főgymnasiummá emeltetvén, érettségi bizonyítványai 
jogérvényeseknek ismertetnek el. 

80. 1881. julius 3. 19187. Sebesztha Károly segédtanfelügyelővé 
kineveztetése. - • 

81. 1881. junius 30. 12196. A Tankerületek országos közgyűlé-
sének szabályzata. 

82. 1881. junius 29. 17892. A kaposvári államgymnasium két 
tanszékére pályázat hirdettetik. 

83. 1881. junius 18. 18531. Az igazságügyi ministerium leirata 
kíséretében megküldi egy példányát a Magyarország Királyhágón 
inneni és túli részében közzétett telekjegyzőkönyveknek. 

84. 1881. julius 5. 19089. Kérdéstétel, hogy a bányakerületi 
tanító-, illetőleg tanítóképző-intézetekben, 1870 óta hány tanító, illető-
leg tanítónő tett tanképesítő vizsgálatot s hány nyert oklevelet. 

85. 1881. május 24. 725. ein. sz. Az 1881. évi XXXIX. törvény-
czikk „A műemlékek fentartásáról", — s az 1880 : XXXVI. törvény-
czikkben foglalt államszerződés IV. szakaszának végrehajtása, illető-
leg a német birodalomban létező legfőbb és felsőbb közigazgatási 
hatóságokat tartalmazó jegyzék kihirdetése tárgyában közzétett 
miniszterelnöki rendelet egy példánya megküldetik. 

86. 1881. julius 7. 19463. A fehértemplomi állami főgymnasium-
ban egy classica-philologiai tanári állomásra pályázat nyittatik. 

87. 1881. julius 1. 16944. Kurt-Hirschfeld Hans Móricz Erhard 
családi viszonyaira vonatkozó anyakönyvi kivonatok kerestetnek. 

88. 1881. julius 6. 17326. A középtanodai tornáztatásra vonat-
kozó 1880/1. tanévi statisztikai adatok bekívánása. 

89. 1881. julius 1. 14403. A hadmentességi díj ügyében szük-
séges anyakönyvi kivonatok bélyegmentességéről. 

90. 1881. junius 19. 15766. Feichtinger Ferencz elveszett tan-
képesítési oklevelének másodlata kiadatik. 

91. 1881. julius 13.19953. A fehértemplomi állami főgymnasium-
ban egy classica-philologiai tanári állomásra pályázat nyittatik. (Ugyan-
az 95. szám alatt.) 

92. 1881. julius 26. 20463. Kosténszky Géza Bésán-féle ösztön-
díjas tanuló 1880/1-diki iskolai bizonyítványa kívántatik. 

93. 1881. julius 28. 18294. A bánfalvi panaszos ügy kedvező 
elintézése a katholikus plébános által illetéktelenül végzett keresztelés 
érdekében. 

94. 1881. julius 19. 21198. Vizner Pál és gróf Festetics Benno 
tanfelügyelők kölcsönös áthelyezése. 



59 

95. 1881. julius 13. 19579. Vilic József a zágrábi cs. kir. katonai 
főparancsnokság, mint országos határvidéki közigazgatási hatóság 
alatt álló minden tanintézetből kizáratik. 

96. 1881. julius 23. 19752. A Schneider-Gönczy-Hunfalvy-féle 
„Képes Atlasz" ajánltatik. 

97. 1881. julius 22. 20235. Szántó József, az ország összes tanító-
képzőiből s a tanítói pályáról is eltiltatik. 

98. 1881. augusztus 18. 24417. Dr. Barla Sándor folyamodványa 
Sándor nevii fia javitó vizsgálata érdekében. 

99. 1881. augusztus 23. 24779. Pályázat-hirdetés a fiumei 
magyar királyi állami főgymnasium rendes 5 tanári állomásra. 

100. 1881. augusztus 23. 24799. A fehértemplomi állami főgym-
nasium hitoktatójának utazási általánya utalványozva van. 

101. 1881. augusztus 17. 23726. A vagyontalan honvédek díj-
talanúl temetendők. 

102. 1881. julius 28. 21832. Weber Hermin és Weber Irma tanító-
nők elveszett okleveleinek másodlata. 

103. 1881. augusztus 19. 23310. Dozy R. „Suppléement aux 
Diccionnaires Arabes" czímíí munkája ajánltatik. 

104. 1880. september 4. 24386. Abács-szerémi ág. ev. esperesség 
1880. május 25-dikén tartott közgyűléséből 21. sz. a. hozott határozata 
oda módosítandó : hogy a kérdéses vizsgálat: „valamelyik állami vagy 
felekezeti tanítóképezclénél teendő le." 

105. 1881. augusztus 27. 25292. A bécsi hittani karnál a jövő 
1881/2-dik tanév első felében tartandó előadások jegyzéke 

106. 1881. augusztus 27. 23445 Bendicsák Ferencz minden tan-
intézetből kizáratik. 

107. 1881. september 12. 27019. A fehértemplomi állami főgym-
nasiumnál egy szabadkéz rajzi s rajzoló mértani tanszékre pályázat 
nyittatik. 

108. 1880. augusztus 17. Másolat 53386. számhoz. A hivatalos 
megkeresésekre az anyakönyvi kivonatok bélyegmentesen állítandók ki. 

109. 1881. september 17. 26504. A budapesti magyar királyi 
tudomány-egyetemen, az újkori történelmi tanszék betöltetésére pályá-
zat nyittatik. 

110. 1881. september 30. 17751. [Az államsegély hovafordítása 
tudomásúl vétetik. 

111. 1881. september 18. Rácz Ödön elveszett tanképesítő-
oklevele másodpéldányban kiadatik. 

112. 1880. május 28. 14508. Kiszely János bácsfalvi és Hallay 
Gotthard ledényi tanítók tanképesítő vizsga letételére köteleztetnek. 
Melléklet Hallay Gotthárd két bizonyítványa. 

113. 1881. február 8. 1676. A General-Commando Kováesik 
Gyulát tartalékos tábori pappá nevezi ki. 

114. 1881. julius 15. 3398. A pénzügyministerium leirata, s 
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20 darab sorsjegy megküldése a IX. magyar királyi államsorsjáték 
jegyeiből. 

115. 1881. September 12. 1308. ein. sz. A német birodalmi kor-
mány által pótlólag a szász királyság területén levő azon hatóságok 
jegyzéke, melyek által hitelesített okiratok további hitelesítése nem 
szükséges. 

Habár ezen leiratok alkalmazkodás végett legott köröz-
tettek, az 1881-dik január 21-én 1288. sz. a. kelt, a „kis-
korúak házasságához a szüléi vagy gyámi beleegyezés szük-
séges voltáról" szóló, az 1881-dik julius 1-én, 14,403 sz. a. 
kelt, „a hadmentességi díj ügyében szükséges anyakönyvi 
kivonatok bélyegmentességéről" s végül az 1880. augusztus 
17-én 3386 másolati szám alatt kelt, „a hivatalos megkere-
sésekre kiadott anyakönyvi kivonatok bélyegmentességéről" 
szólók, mint általános érdekűek, a jelen jegyzőkönyvbe egész 
kiterjedésükben fölvétetni határoztatnak. 

Vallás és Közoktatási magy. kir. Ministertől: 1288. szám. 
A m. kir. belügyministeriumtól a következő közleményt, illetve 

megkeresvényt vettem: A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezésé-
ről szóló 1877. évi XX. t.-cz. 113. §-nak 5-ik pontja szerint, a kis-
korú házasságára nézve általában (a korra való tekintet nélkül), ha az-
iránt a gyám és szülék, illetőleg rokonok és a kiskorú között egyet-
értés létre nem jöt t ; úgyszintén a 18 évet még be nem töltött kiskorú 
fiú, valamint a 16. évet még be nem töltött kiskorú leány házassága 
tekintetében is gyámhatósági beleegyezés szükséges. 

Ebből következik, hogy az eskető lelkész a házasságra lépő kis-
korúaktól a szülők, vagy gyám, esetleg pedig a gyámhatóság, a tör-
vényben kimondott életkort be nem töltött kiskorúaktól, minden eset-
ben, a gyámhatóság beleegyezését is kívánni köteles. 

E törvényes intézkedéssel szemben ismételten fordultak elő esetek, 
hogy úgy a róm kath.,mint más vallású lelkészek a kiskorúakat gyám-
hatósági beegyezés nélkül, sőt a gyám egyenes ellenkezése daczára 
összeeskették, mi által a törvény rendelkezése a gyakorlatban hatály-
talanná vált. 

Hasonló eljárásnak a jövőben való meggátlása czéljából van sze-
rencsém Nagyságodat a magy. kir. belügyministerium folyó hó 10-én 
60368/1880. sz. a. kelt átirata folytán megkeresni, hogy az összes 
lelkészkedő papságot ez irányban kellőképen utasítani szíveskedjék. 

Budapest, 1881. január hó 21-én. A minister meghagyásából: 
Tanárky Gedeon, államtitkár. 

Vallás és Közoktatási magy. kir. Ministertől: 14403. szám. 
Kérdés merülvén fel arra nézve, váljon a hadmentességi díj ügyé-

ben szükséges anyakönyvi kivonatok bélyegmentesen állítandók-e k i : 
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az e részben illetékes intézkedésre hivatott pénzügyminister úr f. évi 
május hó l-jén 28384. sz. a. kelt s a honvédelmi minister úrhoz intézett 
átiratában kimondotta, hogy a jelzett czélra kivánt anyakönyvi kivo-
natok az illetékszabás 79. tételének d) pontja» értelmében csakugyan 
bélyegmentesek. 

Szükségesnek tartom ennek alapján arra hívni fel Nagyságodat, 
szíveskedjék az egyházi főhatósága alatt álló anyakönyvvezető lelké-
szeket oda utasítani, miszerint azok, a hadmentességi díj ügyekben 
akár hivatalosan, akár a felek által kívánt anyakönyvi kivonatokat 
bélyeg- s díjmentesen állítsák ki s esetről-esetre a kivonatokra azt, 
hogy t. i. „hadmentességi díj ügyben bélyegmentes" a netalán előfor-
dulható visszaélések megakadályozása tekintetéből felelősség terhe 
alatt pontosan jegyezzék fel. 

Budapesten, 1881. évi julius hó l-jén. A minister meghagyásából: 
Tanárky Gedeon, államtitkár. 

Másolat: 53386. számhoz. Körrendelet valamennyi kir. pénzügy-
igazgatóságokhoz. 

A m. kir. belügyminister úrral egyetértőleg kijelentetik, hogy az 
illetőségi, rendőri, s egyébb közigazgatási ügyek tárgyalásánál hivatal-
ból szükségelt, s az alispán, polgármester, vagy szolgabíró részéről, 
az anyakönyveket vezető lelkészekhez intézett hivatalos megkeresés 
útján beszerzendő anyakönyvi kivonatok, az illetékszabás 79-dik téte-
lének 6 dik pontja értelmében, bélyegmentesen állíthatók ki. Múlhat-
lanúl megkívántatik azonban, hogy a kiállítás czélja, a hivatalos meg-
keresés számának idézése mellett, az anyakönyvi kivonaton feljegyez-
tessék, s másrészt az is önként értetik, hogy a hivatalos használatra 
kiállított kérdéses okiratok, a megkereső hatóság iratai között meg-
őrizendők, s a feleknek semmi szín alatt ki nem szolgáltathatók. 

Budapest, 1880. évi augustus 17-én. Madarassy s. k. A másolat 
hiteleül: Körmöczy. 

80. A tavalyi jegyzőkönyv 35-dik pontja kapcsában Superinten-
dens úr jelenti, hogy a verseczi lelkésznek, mint Fehértemplomra 
átjáró vallásoktatónak úti költségei fedezésére a magas minisztérium 
évi 40 forintot utalványozott: 

Tudomásúl vétetik. 

81. Olvastatik Doleschall Sándor, kerületi levéltárnok úr követ-
kező jelentése: 

Főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A lefolyt évben a levéltárnak 1820—1830-ig terjedő irományai-
nak rendezésével foglalkoztam. 

Sajnálattal kell jelentenem, hogy itt tetemes hézagokra akadtam. 
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Mert eltekintve attól, hogy kerületünk számadásaival csak kivételesen 
találkozunk, egyéb, sok tekintetben fontos okmányok hiányát is jelez-
nem kell. — így hibáznak az 1820-ki kerületi jegyzőkönyvnek csak-
nem összes mellékletei,«s az e jegyzőkönyvben említett 10 intézmény 
közül csak egyetlen egy fellelhető; hiányoznak továbbá az 1828-ki 
jegyzőkönyvnek összes mellékletei s azon évben kelt 29 intézményből 
csak is 3 maradt fenn, végül hibáznak az 1829. s 1830-ki egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvei. 

A kerületünkben megjelent irodalmi müvekből levéltárunk számára 
küldettek be: Weber: Goethes Hermann und Dorothea, Lehr: Arany J . 
Toldija, Doleschall: Luthers Testament. Sajnos, hogy némely szerző 
még mindig ignorálja közgyűléseink azon ismételt határozatát, melynek 
értelmében „a kerület határain belől megjelent könyvek egy-egy pél-
dánya a kerületi levéltárnak beküldendő." 

Budapest, 1881. september 29-én. Doleschall S., levéltárnok. 
A kerület ezen jelentést tudomásúl veszi, s a belőle 

merített értesülés nyomán ujabban is figyelmezteti azon szer-
zőket kik munkáikat még be nem ktildötték, műveik egy-
egy példányának beküldésére. 

32. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 38-dik pontjának kapcsá-
ban arról értesülvén a kerület, hogy a Pohl Mihály-féle könyvtár még 
fenlévő maradványainak, még gondosabb megőrzésre alkalmasabb vala-
mely könyvtári helyiségbe átszállításáról, e határozat hozatala óta a 
pestmegyei esperesség mindeddig nem nyilatkozott: 

A kerület ujabban is felhívj a a pestmegyei főesperes figyel-
mét ez ügyre, s jelentését a jövő kerületi gyűlésre elvárja. 

33. Ugyanazon jegyzőkönyv 39-dik pontja kapcsában olvastatik 
Moczkovcsák János, zólyomi főesperes jelentése a Gosecz-Bezegh 
Katalin alapítvány hollétéről, mely jelentésből a kerület arról érte-
sülvén, hogy a beszterczebányai egyház annak idejében tényleg átvette, 
s azt — bár az alapítvány neve idők folytán elenyészett —jelenleg is 
az egyházi vagyonnal egyesülve birtokolja és administrálja: 

a beszterczebányai egyház, mint tulajdonos, kezelje továbbra 
is, de az alapító emlékének megőrzése végett, az egyház 
egyéb vagyonától külön választva, „Gosecz-Bezegh Katalin-
alapítvány" néven ; egyébkint a jelentés tudomásúl vétetik. 

34. Ugyanazon jegyzőkönyv 40-dik pontja kapcsában, a kerü-
letnek a Geicz-féle alapítvány kiderítésére vonatkozó határozata 

Továbbra is fentartatik. 

35. Olvastatik a kerületi özvegy-árva-intézet számadásai meg-
vizsgálására, az 1880-diki kerületi közgyűlés által kiküldött bizottság 
következő jegyzőkönyve: 
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Jegyzökönyve az 1880-ban Budapesten megtartott közgyűlés ál-
tal, a kerületi özvegy-árva-intézet számadásainak megvizsgálására ki-
küldött bizottságnak. Jelen voltak : Nt. Hrencsik Károly, mint elnök, 
Scholcz Vilmos, Händel Vilmos, Breznyik János, Szlujka János, bizott-
sági tagok. 

1. Előterjesztetvén a Nt. pénztárnok Breznyik János úr által az 
1880-ik lefolyt évnek zárszámadása s az minden tételében behatóan 
megvizsgáltatván, következő bevételt mutat ki: 

A. a) Az 1869-ik évi maradvány . . . . 21561 frt 57 kr. 
b) Az évi járulékokból befolyt a késedelmi 

kamatokkal együtt 1153 „ 60 „ 
c) Önkénytes adományokból 40 „ 95 „ 
d) Az államsegélyből megszavazott . . . 600 „ — „ 
e) A felmentvényi dijakból s ezek időközi 

kamataiból bejött 270 „ 68 ,, 
f) A múlt évi maradvány s a járulékok idő-

közi kamatai tesznek 1659 „ 52 „ 
Összes bevétel : 25286 frt 32 kr. 

B. Kiadás, még pedig: 
a) az özvegyek és árvák járandósága . . 398 frt 36 kr. 
b) a körlevél nyomtatási költsége . . . 10 „ 80 „ 

Összes kiadás: 409 frt 16 kr. 
Tényleges vagyon 1880-nak végével . . . 24877 frt 16 kr. 
Vagyongyarapodás az utolsó évben . . . 3315 „ 59 „ 
2. Az özvegy-árva-intézet ezen vagyona kö-

vetkezőleg van elhelyezve: 
a) Magánkötvényekben 8°/0-tóli mellett, 

békéscsabai s szarvasi földbirtokosoknál, 
árvabiztositék mellett 13600 „ — „ 

b) Kvacsala János tanítónál Petrováczon, 
6 °/0-tóli mellett 50 „ — „ 

c) Pénzintézeteknél, még pedig: 
1) a békés-csabai népbankban, 

a 229. számú betéti könyvben . . . 7148 „ — „ 
a 701. „ „ „ . . . . 3332 „ „ 
a 487. „ „ . . . . . . 461 „ 16 „ 
a selmeczi népbankban 286 55 

Összesen: 24877 frt 16 kr. 

3. Hátralékban vannak járulékaikkal s a késedelmi kamatokkal 
3 évre, t. i. 1878, 79 és 80-ra: Lukács János szemlaki tanító; 

két évre, u. m. 1879 és 80-ra: Pékár Lajos, tamási, Dérer Já-
nos, nagyiami, Szlancsek Pál, policlmoi és Zvarinyi Lajos, csomádi 
lelkész; Bartos Pál dengelegi, Beck Henrik kishartai, Walles Károly 
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acsai, Seffarovszky József csomádi és Gosztonyi Lajos libetbányai 
tanító ; 

egy évre, t. i. 1880-ra: Chován Viktor apatelki, Jeszenszky Nán-
dor nagyszentmiklósi, ifj. Jeszenszky Nándor nagybecskereki, Rafa-
nidesz Bogyoszló lesti, Kolbenhayer Sámuel rákos-palotai, Áchim Mi-
hály gyóni, Frenyo András tapió-szelei, Liptay János dobronai. Moli-
torisz János garamszeghi, Terray Gyula elébb salgótarjáni, mostsüvetei 
lelkész; Kruttschmidt Sámuel óverbászi, Pohánka József csővári, 
Lagler János kishartai, Sensel István ocsovai és Kuszy Gusztáv badini, 
tanító. Tartoznak összesen 25-en 216 frttal és a késedelmi kamatokkal. 

4. A tagok közül meghalt: Timkó János selmeczi tanár. 
5. Uj tagokúi beléptek 1880-ban : Áchim Ádám szarvasi, Szebe-

rényi Vilmos szilbási, Stollmann Gusztáv belujai, Gömöry Endre 
nagy-libercsi lelkész és Kvacsala János petrováczi tanító. 

6. Segélyeztetnek a következő özvegyek és árvák: Bácsbau : 
Walach Mihályné, Bánságban: Ambrózy Gyuláné, Unger Nándorné; 
Barsban : Massányi Mihályné ; Békésben : Torkos Károlyné; Buda-
pesten: Székács Józsefné; Hontban : Ambrózy Jánosné; Nógrádban: 
Draskóczy Gusztávné, Simko Gusztávné, Berthan Pálné, Dedinszky 
Károlyné, — ugyancsak Nógrádban : Zelenka Dániel és Maróthy Dá-
niel árvái; Pestben : Zvarinyi János árvái és Hösz Mihály s Pacsesz 
Mihály volt tanítók özvegyei; Zólyomban : Blatniczky Pálné és Med-
veczky Sámuelné lelkész-özvegyek. Összesen: 18 fél. 

7. A tagok száma 1880-nak végén: 169. 
8. Miután a számadás szám- és érdemszerüleg teljesen rendben 

találtatott, ajánljuk a Mélt. és Főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés-
nek, adja meg özvegy-árva-intézetünk buzgó pénztárnokának, Nagy-
tiszteletű Breznyik János igazgató úrnak, elismerés kifejezése mellett 
a lefolyt 1880-ik évre, a szokásos felmentést. 

Selmeczen, február 16-án 1881. Hrencsik Károly, bizottsági el-
nök, Händel Vilmos mint bizotts. jegyző, Scholcz Vilmos, Szlujka Já-
nos, bizottsági tagok. 

Olvastatik továbbá a kerületi özvegy-árva-intézet 1881. oktober 
17-dikén tartott közgyűlésének következő jegyzőkönyve: 

A kerületi özvegy-árva-intézet, oktober 17-én 1881. Budapesten, 
Főtisztelendő s Nagyságos superintendens úr elnöklete mellett megtar-
tott közgyűlésének jegyzőkönyve: 

Jelen voltak: Dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi superinten-
dens, Achim Ádám, Raab Károly, Moczkovcsák János, Belohorszky 
Gábor, KramárBéla, Svelila János, Lang Adolf, főesperesek ; Sárkány 
János, Kiss Endre, Ruttkay Endre, Pfeifer István, Margócsy József, 
Török József, Korén Pál, Endrefi János, Händel Vilmos, lelkészek; 
Breznyik János selmeczi, Tatay István szarvasi középiskolai igaz-
gatók, ugyanígy Fröhlich Robert a budapesti gymnasium igazgatója; 
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továbbá mint vendégek: Csecsetka Sámuel a pozsonyi theol. intézet 
dékánja, nagyságos Osztroluszky Géza, gyámintézeti elnök stb. s 
tek. Scultéty Ede, bács-szerémi esp. felügyelő. 

1. A közgyűlés tudomásúl veszi a kiküldött számvizsgáló bizott-
ság beterjesztett jegyzőkönyvét s elismerő s szivélyes köszönetének 
kifejezése mellett, megadja az intézet pénztárnokának, nagytiszt. Brez-
nyik János lyceumi igazgató úrnak, a megajánlott fölmentést. 

2. A számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében kimutatott hátralé-
kosokra nézve, ismételten felkéretnek a nagytiszt, esperes urak, a 
tartozások erélyes mielébbi behajtására, a kamatokkal együtt; juttatva 
azokat azután a pénztárnok kezeihez. 

3. A számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében jelzett adomá-
nyokért az intézet javára, ezennel jegyzőkönyvileg is, elismerés s 
szíves köszönet kifejeztetik. 

4. A hátralékosoktól 1882. február l-jétől kezdve ezentúl nem 6, 
hanem 8°/0-tóli szedendő. 

5. Akik az intézet fennállása óta hivatalba léptek mint lelkészek 
vagy tanárok, s az özvegy-árva intézetnek nem tagjai, azok az intézet 
kötelező alapszabályai értelmében felhivandók a főesperes urak által 
a belépésre s a hivatalba lépés óta esedékes szabályszerű illetékek s 
kamatok lefizetésére, még pedig a bekövetkező év január végéig. 

6. A kik az intézet megalapítása előtt már hivatalban voltak s mind-
eddig be nem léptek, de ezentúl még is belépni óhajtanának, azok fel-
folyamodhatnak a főesperes urak útján a kormányzó bizottsághoz, a 
mely a superintendens úr elnöklete mellett, minden adott esetben vég-
legesen határoz, a folyamodó fel- vagy fel nem vételére nézve. 

7. Az özvegy-árva-intézet alapszabályainak módosítása javasol-
tatván, még pedig akként, hogy az intézet az elaggott, szolgálatra 
képtelen s elszerencsétlenült papok s tanárokra is kiterjesztessék; a 
javaslat elfogadása mellett, a jelzett irányú módosítás tervezetének 
elkészítésére felkéretnek nagytiszt. Sárkány János s nagytiszt. Török 
József úr ; a kik is az elkészített tervezetet 1882 február végéig fő-
tisztelendő superintendens úrhoz beterjesztenék, hogy ez azután a 
kellő számú lithographirozott vagy nyomtatott példányokban az espe-
rességekhez leszállítassék véleményezés végett. 

8. Kiss Endre lelkésztársunk, az intézet felvirágoztatását czélzó, 
sok érdeklődést s buzgalmat tanúsító javaslata, a pesti esperesség ki-
vételével, ez idő szerint kivihetőnek nem találtatván, munkálkodásának 
teljes elismerésével, a tervezett módosításnál nem szolgálhatván irány-
adásúl, neki visszaszolgáltatik. 

9. A számvizsgáló bizottság teendőire felhivatnak : nagytiszt. 
Hrencsik Károly alesperes elnöklete mellett, nagytiszt. Raab Károly 

5 
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barsi, Moczkovcsák János zólyomi főesperes, Händel Vilmos lelkész, 
Scholcz Vilmos tanár s Szlujka János nyugalmazott tanító. 

Budapest, oktober 16-kán 1881. Szeberényi Gusztáv, ein. super-
intendens. Jegyzette Händel Vilmos. 

Ezen jegyzőkönyvek tudomáséi vétetnek, pénztárnok 
urnák az 1880-dik évről vezetett számadásaira nézve a föl-
mentés megadatik, fáradozásáért köszönet nyilvánítatik, 
egyúttal a számvizsgáló bizottság tagjaiúl: Hrencsik Károly 
alesperes elnöklete mellett, Raab Károly barsi, Moczkovcsák 
János zólyomi főesperes, Händel Vilmos lelkész, Scholcz 
Vilmos tanár és Szlujka Jőnos nyugalmazott tanító urak, 
megválasztatnak. 

86. Olvastatnak a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek folya-
modványai. E folyamodók közül a kerület: 

Becker Flóra, Karner Jozefa, Polcz Erzsébet, Ambrózy 
Edéné, Bierbrunner Karolina, Jezsovics Amália, Placsko 
Istvánné, Oertel Ferenczné, Szomora Józsefné, Orgovány 
Pálné, Vanko Sámuelné, Zayacz Dánielné, Sterczel Johanna, 
Braxatorisz Emília, Oszterman Józsefné, Lehotkay Teréz, 
Korcsek Rozália, Trsztyenszky Ferenczné, Babilon Katalin, 
Mocskonyi Nátháimé, Simon Péterné, Valentinyi Jánosné, 
Melna Mihályné, Zámolyi Józsefné, Braxatorisz Andrásné és 
Urbánszky Jánosné számára, ez évben egyenként 20—20 frtot 
utalványoz, összesen tehát 520 forintot; Valacli Lina, Zva-
rinyi-árvák, Ambrózy Jánosné és Esztergályi Mihályné 
folyamodóknak pedig, kik egyéb alapokból már is részesül-
nek segélyben, ezen segélyét a többi folyamodók 20 forintos 
összegével akképen emeli hasonlóvá, hogy a három első 
számára egyenként 10 — 10 forintot, összesen 30 forintot, a 
negyedik számára pedig 3 forintot utalványoz a kerület pénz-
tárából. Az egész segélyezés ekképen 553 forintra rúgván, a 
kerület által e czélra szánt 600 forintból fenmaradó 47 forint 
összeg, a kerületi özvegy-árva pénztár javára iratik, s annak 
kiszolgáltatni rendeltetik. 

Ezen segélyosztás alkalmával szerzett tapasztalások 
alapján, a kerület ozon ujabb intézkedést látja czélszerünek 
életbe léptetni, hogy a k e r ü l e t i s e g é l y é r t folyamodó 
papözvegyek kérvényei is, a k e r ü l e t i ö z v e g y - á r v a 
i n t é z e t közgyűlése utján, annak jegyzőkönyvében terjesz-
tessenek fel ezentúl a közgyűlésre. A főesperes urak tehát 
utasítatnak, hogy az esperesség ajánlatával ellátott ilynemű 
folyamodásokat akképen készítessék el s terjeszszék be az 
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elnökségnél, hogy e kérvények legkésőbb a kerületi köz-
gyűlés első napján a kerületi özvegy-árva intézet egyéb, 
közgyűlési]eg tárgyalandó okirataihoz csatoltathassanak, s 
a folyamodók névsora, a kerületi özvegy-árva pénztár jegyző-
könyvének javaslatában terjesztethessék a kerületi köz-
gyűlés elé. 

37. Olvastatik a beszterczebányai gymnasium kérvénye, stipen-
diumokra fordítandó 100 forint segély megszavazása iránt: 

A beszterczebányai gymnasium kérelmének hely adatik, 
és részére az ösztöndíjakra kért 100 forint, a folyó évre is 
utalványoztatik. 

38. Olvastatik Petz Gusztáv, Szeberényi Lajos, Yalentinyi Jenő, 
Zsilinszky Endre és Draskóczy Ede hittanjelölteknek a kerületi ösztön-
díjban leendő részesítésökért benyújtott folyamodványa: 

Folyamodóknak, a fenálló rendszabályok megtartása 
mellett, (1869. évi jk. 21. p.) fejenként 50 forint kerületi 
ösztöndíj utalványoztatik. 

39. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 48-dik pontja kapcsában 
olvastatik : „A bányai ágost. hitv. evangy. Egyházkerület kebelében 
létesítendő középtanodai tanárok nyugdíj-intézetének alapszabályait 
tartalmazó javaslat." 

1. Ezen nyugdíjintézet czélja egyrészt azon tanárok nyugdíja-
zása, kik a bányai ágost. hitv. ev. egyházkerület kebelében létező reál-
iskolákban, gymnasiumokban, vagy reálgymnasiumokban hivatalos-
kodván, hivatalképtelenekké válnak, — másrészt özvegyeik és árváik 
nyugdíjazása, illetőleg segélyezése, ha férjük, illetőleg atyjuk mint 
ezen nyugdíjintézet tagja, elhalálozott. 

2. Ezen nyugdíjintézet kötelezett tagjai mindazon középiskolai 
tanárok, kik ezen alapszabályok életbe lépése után említett intézetek-
ben rendes minőségben alkalmaztatni fognak; ezeken kívül az intézet 
tagjai lehetnek a már jelenleg rendes minőségben működő tanárok is. 
Mindezek az ezen alapszabályokban foglalt feltételek teljesítése mellett, 
s illetőleg özvegyeik is, nyugdíjazásra, árváik pedig segélyezésre igényt 
nyernek. 

3. Az első pontban érintett tanárok a nyugdíjazásban jogosult-
ságot nyernek, illetőleg nyudíjaztatásukat kivánhatják 30 évi szolgálat 
után, ha az illetők legalább tizenöt éven keresztül a nyugdíjintézetnek 
tagjai voltak; azonban elébb is, hivatalos kötelességeik teljesítését 
akadályozó betegségnél, elmebeli gyengeségnél vagy fogyatkozásnál 
fogva tarthatnak igényt nyugdíjaztatásra. 

3* 
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4. Az említett tanárok nyugdíjazása iránti határozat a bányai 
ágost. liitv. egyházkerület közgyűlését illeti; felfolyamodásnak az 
egyetemes gyűléshez nincsen helye. 

5. Ezen nyugdíjintézet alapját képezi a bányai ágost. hitv. evang. 
egyházkerület 1879. évi szeptember 6-án és következő napjain tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvének 52. pontja szerint a S z é k á c s - a l a p , 
mely 1343 frt 69 krra szaporodott. 

6. A nyugdíjintézet jövedelmeit jövőre képezik : 
1) A nyugdíjra jogosított tanárok által fizetendő 15 frtnyi o. é. 

évi járulékok; 
2) minden az említett középtanodákba járó tanító által évenként 

fizetendő 50—50 kr. o. é. 
3) az alaptőkének kiosztás alá nem eső kamatja, mely féléven-

ként tőkesítendő; 
4) kegyes adományok, ajándékok és egyházi áldozatok; 
5) a nyugdíjintézeti választmány által tervezendő jövedelmi 

forrásokból befolyó összegek. 
7. A nyugdíj intézeti ügyek vezetése egy héttagú választmányra 

bizatik, melyet a bányai egyházkerület közgyűlése akként választ, 
hogy annak három tagja működő középiskolai tanár legyen, elnöke 
pedig a mindenkori superintendens. 

Ezen választmány három évi tartamra alakíttatik. 
8. Az ekként alakult választmány hatásköréhez fog tartozni: 

1) A nyugdíjintézeti alap fentartásáról és gyarapításáról gon-
doskodni és ez irányban az egyházkerületnek kellő javaslatokat tenni; 

2) az évi számadásokat első sorban megvizsgálni és azokat az 
egyházkerületnek bemutatni; 

3) a nyugdíjra jogosított tanárok évi járulékainak pontos be-
fizetése fölött őrködni; 

4) nyugdíjba való helyezések és az árvák segélyezése iránt, 
valamint szintén más kérdésekben is az egyházkerület elébe véleményt 
terjeszteni. 

9. A nyugdíjintézeti választmány köteles évenként egy-egy rendes 
ülést, rendkívüli üléseket pedig a szükséghez képest tartani. Az ülést 
mindenkor a választmányi elnök hívja egybe. 

Az ülési jegyzőkönyv egy példánya az egyházkerületnek be-
mutatandó. 

10. A nyugdíjintézet alaptőkéjét és a befolyó jövedelmeket az 
egyházkerület rendes pénztárnoka kezeli. 

11. Az alaptőkéhez semmi körülmények között nem szabad nyúlni. 
12. A nyugdíjintézet tagjainak évi járulékai fizetésükből havon-

kénti részletekben levonandók és a helyi viszonyokhoz képest vagy 
az intézetek igazgatói, vagy a fentartó testület pénztárnoka által az 
egyházkerület pénztárnokának negyedévenként beküldendők. 
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13. A nyugdíj mennyisége a nyugdíjjárulékok befizetési idejével 
áll arányban. A hivatal képtelenné vált, vagy 30 évig szolgált tanár 
minden befizetett évi járulék után tizenöt forintnyi nyugdíjra tarthat 
igényt. A nyugdíj azonban ötven forintnál kevesebb nem lehet. 

14. A nyugdíjra képesített, vagy már nyugdíjazott tanárok öz-
vegyei, férjeik befizetéséhez mért, a 13. czikkben meghatározott nyug-
díj felében részesülnek. 

15. Ezen nyugdíjhoz azonban az özvegynek csak úgy lehet 
igénye, ha férjével folytonosan együtt élt, megszűnik pedig ujabb há-
zasságra való lépés által. 

16. Nyugdíjra jogosult özvegy nem létében a nyugdíjra jogosított 
vagy már nyugdíjazott tanárok árváinak segélyezésre van igényök. 

Ezen segély a fentebbi 14. czikkben meghatározott szabály sze-
rint állapíttatikr meg és az egy atyától származó árvákat együtt illeti. 

(Oly esetben mindazonáltal, midőn az elhalt tanárnak egyetlen 
árvája marad, ennek segélye évenként 150 forintnál több nem lehet. 

17. Oly esetben, midőn az özvegy nyugdíjra igényt azért nem 
tarthat mivel férjével folytonosan együtt nem élt, vagy midőn az ujabb 
férjhez menetele folytán nyugdíját elveszti, az árváknak segélyezésre 
igényük van. 

18. Az árvák segélyezése éltök tizennyolczadik évéig tart, 
leányoknál azonban férjhezmenetelök esetében előbb is megszűnik. 

19. Ha a nyugdíjintézet valamely tagja a bányai ág. hitv. ev. egy-
házkerület szolgálatából kilép, de tanári pályán marad, a nyugdíjinté-
zetnek azonban tagja kiván maradni és a tagsági járulékot azontúl is 
rendesen befizeti, a fenálló szabályok értelmében ő, valamint esetleg 
özvegye és árvái is nyugdíjban, illetőleg segélyben részesülhetnek; 
ha pedig az illető a nyugdíjintézeti tagok soraiból kilép vagy bírói ítélet 
folytán hivatalából elmozdíttatik, a nyugdíjra befizetett járulékait vissza 
nem kapja, és nyugdíjra igényt nem tarthat. 

20. Jelen szabályzat az egyházkerület közgyűlése által megálla-
pítandó napon lép hatályba. 

Egész terjedelmében fölvétetik a jegyzőkönyvbe, s le-
szállítatik a középtánodákatfentartó testületekhez, azon uta-
sítással, hogy megállapodásaikat e javaslatban foglaltak s a 
felállítandó nyugdíjintézet felől, a jövő évi kerületi köz-
gyűlés elé, az elnökség utján beterjeszszék. 

40. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 52-ik pontjának kapcsában, 
a mai gyűlés összes pontjainak hitelesítésére 

folyó évi október 20-dikának délutáni 5 órája tűzetik ki, s a 
hitelesítésben részvételre, az elnökség mellé, az esperes-
ségek elnökségei, s a kerület minden itt lévő tagja fel-
hivatnak. 
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41. Olvastatik a magyarhoni ágost. hitv. evang. egyház egyete-
mes közgyűlése által, a felállítani szándékolt egyetemes tlieologiai 
akadémia tárgyában kiküldött bizottságnak, a pozsonyi egyház meg-
bizottaival közösen 1881. évi julius hó 6. és 7. napjain, Pozsonyban, 
Nagyméltóságú báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelő és főtisz-
telendő Karsay Sándor superintendens urak ikerelnöklete alatt tartott 
ülésének jegyzőkönyve. 

A bányai egyház kerület e jegyzőkönyvben foglalt ter-
vezetet minden pontjában elfogadja, s utasítja az egyetemre 
menő követeit, hogy a kerület nevében ez értelemben nyilat-
kozzanak. 

42. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 55-dik pontja kapcsában 
olvastatik Gál Mihály agárdi lelkész jelentése, mely szerint Bubenka 
Mihály nőtincsi lakos, és ágostai hitvallású evangyelmi férfiú, a nógrádi 
járás főszolgabírája által, a Nagymélt. ra. kir. vallás- és közoktatásügyi 
Minisztérium 1878. évi 11091. sz. a kelt intézményében kifejezett elvek 
értelmében, tekintet nélkül a vallásra, a római katholikus lelkész javára 
szolgálmányra köteleztetik. 

A kerület, már az elnöki megnyitó beszédben is érintett 
ezen ügyről, megdöbbenéssel értesül, s azonosnak tartja ez 
eljárást azon sérelemmel, melyet nem csak a protestáns egy-
ház liiveire, hanem általában a tulajdonjogból felmerülő 
viszonyokra nézve is oly veszélyesnek ítél, hogy annak hala-
déktalan orvoslása érdekében felszólalni, mulaszthatatlan 
kötelességének ismeri. Ennélfogva utasításúl adja az egye-
temre menő küldötteinek, hogy ez ügyet, mint a protestáns 
egyház egyik lényeges sérelmét fölterjeszszék, s a mennyi-
ben hasonló sérelmek más kerületekben is fölmerültek, ezek 
együttes gyökeres orvoslását, a leghathatósabban kérel-
mezzék. 

48. Ugyanezen tárgy kapcsában olvastatik az elnöki megnyitó-
ban már hasonlóképen érintett felirat, mely az országgyűléshez a 
keresztelések illetéktelen anyakönyvbe vezetését meggátolandó pótló 
törvény meghozása érdekében beterjesztetett. 

A kerület e szükséges lépés megtételét helyeslő tudo-
másúl veszi, s megbízza az egyetemre menő küldötteit, hívják 
fel a kerület nevében az egyetemet, hogy a maga tekinté-
lyének latba vetésével, e sérelem orvoslására, a legbiztosabb 
módok megragadásával igyekezzék. 
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44. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 56. pontjának kapcsában, 
Főtisztelendő Superintendens úr jelenti, bogy a czeglédi egyház ismétlő-
iskolai alapföldeinek érdekében, a tavalyi határozat szerint, a magas 
minisztériumot megkereste, feliratára azonban válasz mindekkorig sem 
érkezett: 

A kerület e jelentést sajnálattal veszi tudomásúl, és 
ujabban is fölkéri az elnökséget, hogy az ligy kedvező 
elintézését, a magas minisztériumnál megsürgesse. 

45. Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontja kapcsában, s gr. Blanken-
stein-féle alapítvány ügyben jelentetvén, hogy az még harmadbirosá-
gilag el nem intéztetett. 

A határozat megujítatik, s a kerületi felügyelő úr, a 
jövő gyűlés elé beterjesztendő jelentésre felkéretik. 

46. Olvastatik az oktober 17-dikén tartott gyűlés jegyzőkönyv 
19. pontjában, a benyújtott, népiskolai táblázat-minták átvizsgálására 
kiküldött bizottságnak jelentése, mely szerint a benyújtott minták 
czélszerűeknek találtatván, azok elfogadása javasoltatik, s egyszersmind 
ajánltatik, hogy az összes népiskolai tanügy állásának egyöntetű ki-
tiintethetése érdekében e táblázatok az egyetemes gyűlés elé is elfo-
gadás czéljából beterjesztessenek: 

A kerület a maga számára a rovatos iveket elfogadja, 
kinyomatásukat elrendeli, s a kitüntetett czélból az egye-
temes gyűlés elé felterjesztésüket elhatározza. 

47. Olvastatik az egyetem 1880-dik évben tartott közgyűlésének 
jegyzőkönyve. Ennek 4-dik, úgymint az egyetemes alap alkotásának 
kérdését a kerületekhez utasító pontja kapcsában, a kerület ez ügyet 
fontosságánál fogva, 

a kerületi felügyelő és superintendens úr elnöksége alatt, 
, a főesperes és esperességi felügyelő urakbóli állandó bizott-

sághoz teszi át, kik a jövő kerületi gyűlés alkalmával e kér-
déssel foglalkozván, annak miként történhető czélszerű meg-
oldását javaslandó jelentésüket ugyanakkor beterjesztik. 

48. Ugyancsak az egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 14-dik pontja 
kapcsában, kérdés tétetvén hogy a nők az érettségi vizsgálat letételére 
egyáltalában bocsáthatók-e ? 

Az esperességek többségének beérkezett nyilatkozata 
szerint, a kerület e kérdésre tagadólag válaszol. 
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49. Olvastatik az egyetemes közgyűlésből kiküldött zsinati bizott-
ság Budapesten 1881. márczius 11-dikén megtartott első ülésének 
jegyzőkönyve, mely szerint a zsinatot előkészítő munkálatok össze-
állításába csak akkor bocsátkozhatik érdemlegesen, hogy ha az egyház 
egyetemét képező négy egyházkerület mindegyikének birandja ren-
dezetét: 

Tudomásul vétetik. 

50. Olvastatik Főtisztelendő Czékus István tiszamelléki super-
intendens úr átirata, mely szerint a Zsedényi hagyomány után járó 
kamatok tekintetében a lőcsei kir. törvényszék 1881. május 12-diki 
üléséből kelt végzése szerint kérelmével elutasítatott, s ezek ujabban 
csak per útján lennének követelhetők, mely pert minden kerületnek 
magának kellene folytatnia: 

A kerület azon nézetben van ugyan, hogy az örökösök-
nek időközben átadatott hagyaték után járó,, s őt megillető 
kamatok megszerzését jogosan követelhetné : mindazonáltal 
a kegyes hagyományozó áldott emléke iránt érzett kegye-
letnél fogya, e kamatoknak per útján leendő megszerzését, a 
maga részéről nem szorgalmazza. 

51. Olvastatik az irsai egyház több tagjainak, az általok sérel-
mesnek ítélt presbyter-választás orvoslása érdekében benyújtott 
kérelme. 

A pestmegyei főespereshez leszállítatik azon utasítással, 
hogy ez ügyben mielőbb eljárjon, s a tett intézkedésekről 
nyújtandó jelentését, a Superintendens úrhoz mentől előbb 
felterjeszsze. 

52. Olvastatik a tiszai kerülethez tartozó fűrész-hacsavai evang. 
ágost. hitv. egyház kérvénye, melyben elpanaszolván, hogy megválasz-
tott új lelkésze Laucsek Dániel úr, hivatalából karhatalommal elmoz-
dítatott. Kéri ennélfogva a kerületet, hogy lelkész választási ügyét 
megbirálás alá vévén, kegyeskedjék az egyetemes gyűlésre menő kül-
dötteit arra utasítani, hogy megválasztott lelkészök hivatalában meg-
erősítessék és a sértett egyháznak elégtétel s autonom jogaiba való 
visszahelyezés megadassék: 

A kerület, a papválasztást minden egyes kerület oly 
szoros belügyének tekintvén, hogy saját ilyen ügyébe más 
kerület beavatkozását meg nem engedhetné, — így tehát 
viszont más kerület papválasztásába bele ő sem avatkozha-
t ik: a folyamodók kérelmének helyt nem ád. 
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53. Olvastatik a závadai egyháznak még 180 forintot tévő köl-
csön tőke elengedését kérelmező folyamodványa: 

a nógrádi főesperes urnák a závadai egyház e kérelmét ala-
pos okokkal támogató felszólamlására, a kérelemnek hely 
adatik, s a závadai egyháznál még fenmaradt 180 forint 
kölcsön tőke összeg, a kerületi pénztár követeléséből ezennel 
töröltetik. 

54. A jegyzőkönyv a 40-dik pontban foglalt határozat szerint 
hitelesítetett. 

Fabiny Teofil Dr. Szeberényi Gusztáv 
kerületi felügyelő. Superintendens. 

Dr. Szelényi Károly Győry Vilmos 
a kerület világi jegyzője. a kerület egyházi jegyzője. 
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T a r t a l o m . 

Jelen voltak. 
1. A kerületi felügyelő megnyitó beszéde. 
2. A Superinteudens évi értesítője. 
3. Intézkedés a kerületi törvényszék megválasztásáról. 
4. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
5. Tanügyi bizottság kiküldése. 
6. Meghívó az egyetemes gyűlésre. Követek kiküldése. 
7. A selmeczi tanítóképző intézet ügyében kiküldött bizottság. 
8. A maskovai ügy elintézése. 
9. Az antalfalvi lelkészválasztás ügye. 

10. Jegyzőkönyv hitelesítés. 
11. Szegedi bizottság je lentése. 
12. A paucsovai temető ügy. 
13. A kerületi törvényszékre begyült szavazás eredménye. 
14. A tanügyi bizottság jelentése. 
15. Számvizsgáló bizottság jelentése. 
16. A hódmezővásárhelyi ügy végleges elintézése. 
17. A tanárvizsgáló bizottság je len tése . 
18. A két tankerület népiskolai bizottságának je lentése. 
19. Táblázati minta-tervezet benyúj tása . 
20. Tosonczai hivány-kérdés végleges elintézése. 
21. Baldácsy-alapítvány kezelő bizottsága. 
22. „Helyettes papok utasí tása" ós „tanító választási szabályzat" 

érkezett vélemények. Bizottság kiküldése ezek egybevetésére. 
23. A bánáti missio. 
24 Vallásoktatás a losonczi és lévai állami tanító-képzőkben. 
25. Losoncz kérvénye a 100 forint segély megadása érdekében. 
26. Je lentés a selmeczi főiskoláról. 
27. Je lentés a selmeczi tanítóképzőről. 
28. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
29. Miniszteri leiratok. 
30. A verseczi lelkész vallástanítás. 
31. A kerületi levéltárnok jelentése. 
32. A Pohl-könyvtár ügye a pestmegyei főespereshez utasítva. 
33. Gosecz-Bezegh Katalin alapítványa. 
34. Geicz-alapítvány. 
35. Kerületi özvegy-árva intézet. 
36. Papözvegyek folyamodványai. 
37. Beszterczebányai gymnasium kérvénye. 
38. Hit tanjelöltek folyamodványai a kerületi segélyért . 
39. Tanár -nyugdi j intézet. 
40. Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldött bizottság. 
41. Egyetemes theologiai Akadémia Pozsonyban. 



42. Agárd-nőtincsi sérelmi ügy. 
43. Az országgyűléshez benyúj tot t felirat a kereszteltek anyakönyvbe ikta-

tásáról. 
44. A czeglédi egyház ismétlő iskolája alap-földei. 
45. Gr. Blankenstein alapítvány. 
46. Népiskolai táblázat-mintákról benyújtott jelentés. 
47. Az egyetemes alap". 
48. Nyilatkozás a nők érettségi vizsgájának ügyében . 
49. Zsinati bizottság jelentése. 
50. Zsedényi hagyomány kamatai. 
51. Az irsai egyház presbyter-választása, — a pestmegyei főespereshez 

utasítva. 
52. A fűrész-hacsavai egyház sérelmi ügye. 
53. A závadai egyház kérvénye kölcsöntó'kéje hátralékának elengedéseért . 
54. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

Ezen jegyzőkönyv összes pontjait 1—54-ig, az egyházi jegyző fogalmazta. 
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Jegyzőkön y ve 

a bányai ágostai hitvallású evangyélmi egyházkerület Budapesten 1882-ik 
évi október 14-én, és folytatólag 16-án, Méltóságos Fabiny Teofil kerü-
leti felügyeli1, és Nagyságos s főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv superin-

tenclens urak ikerelnöklete alatt tartott rendes évi közgyűlésének. 

J e l e n v o l t a k : 

A bács-szerémi esperességből: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
horszky Gábor főesperes, Roth Károly alesperes, Steltzer Frigyes lk. 

A bánsági esperességből: báró Ambrózy Béla esp. felügyelő, Kra-
már Béla főesperes, Belicska Béni. 

A barsi esperességből: Bodó Lipót esp. felügyelő, Raab Károly 
főesperes, Schleifer Armin lk., Bolemann Ede lévai felügyelő, Belcsák 
László fakóvezekényi felügyelő. 

A békési esperességből: Osztroluczky Géza esp. felügyelő, Achim 
Ádám főesperes, Sárkány János, Haan Lajos, Szeberényi Andor, ifj. Je-
szenszky Károly lelkészek, Zsilinszky Mihály, Haviar Dániel, Wilim 
János. A szarvasi főgymnasium részéről: Tatay István igazgató. 

A budapesti esperességből: Sárkány József esp. felügyelő, Bachat 
Dániel főesperes, Doleschall Sándor, Schranz János, Scholz Gusztáv, 
Győry Vilmos lelkészek, Büsbach Péter főfelügyelő, dr. Nagy Lajos, 
Krkos Lajos, Institorisz Dániel, Székács Ferencz, dr. Sztehlo Kornél, 
Szedenics János, Falvay Antal, dr. Szelényi Károly, dr. Brenuerberg 
Mór. A budapesti főgymnasium részéről: Fröhlich Róbert igazgató és 
Batizfalvy István tanár. 

A nagy-honti esperességből: 'Sembery Imre esp. felügyelő, Lőrin-
csék János főesperes, Laszkáry Pál, Schmidt György, Händel Vilmos 
lelkészek. A selmeczi főiskola részéről: Breznyik János igazgató tanár. 

A nógrádi esperességből: Beniczky Gyula esp. felügyelő, Svehla 
János főesperes, Gaal Mihály, Geduly Elek, Ilolles Dániel, Vladár 
Viktor alesperes, Sárkány Emil, Ruttkay Sándor, Margócsy József lel-
készek ; Gömöry Sándor salgó-tarjáni felügyelő. 

A pestmegyei esperességből: Földváry Mihály esp. felügyelő, Láng 
1* 



4 

Adolf főesperes, Török József alesperes, Sárkány Sámuel, Kiss Endre, 
Kemény János, Kemény Sámuel, Schnell Károly, Kemény Ödön, 
Moravcsik Mihály, Jezsovics Pál lelkészek. 

A zólyomi esperességböl: Huszágh Dániel esp. felügyelő, Moczkov-
csák János főesperes, Thebusz János, Bakay Péter, Kugyela György 
lelkészek, Platthy György, Halassy Gyula. 

1. A közgyűlést megelőzött isteni tisztelet végeztével, a kerület 
küldöttei az ülésteremben összegyűlvén, kerületi felügyelő Méltóságos 
Fabiny Teofil ur, a gyűlést következő beszéddel nyitotta meg: 

Főtisztelendő tekintetes kerületi közgyűlés ! 

Bányakerületünk egyházaiból megjelent tisztelt küldötteket és a 
kiket a szent ügy érdeke e helyre vezérelt, van szerencsém tisztelet-
teljesen üdvözölni és rendes évi kerületi közgyűlésünket megnyitottnak 
nyilvánítani. 

Az első gondolat, melyet a mai ünnepies alkalom gerjeszt, nem 
lehet más, mint a kegyelet nyilvánítása azon nagy halottunk iránt, ki 
bár az emberi kor azon határáig érkezett, melyet nem minden halandó 
érhet el, mi nekünk nagyon, nagyon korán hunyt el. 

Az általános fájdalom, melyet evangelikus egyházunk néhai báró 
Radvánszky Antal egyetemes felügyelőnk halála folytán érez, mi ben-
nünk sokszorosan fokoztatik azáltal, hogy első sorban a mienk volt, 
kerületünknek felügyelője, azelőtt hosszú évek során esperességi fel-
ügyelő volt, és egyházi életünkkel tevékenysége oly annyira össze volt 
forrva, ragaszkodásunk, bizalmunk és szeretetünk irányában oly ha-
tártalan, hogy idő, sok idő fog kívántatni, mig az elköltözése által 
támadt űr pótolva leend. 

Miután az egyetemes egyház, e hó 17-én a gyász-istenitisztelettel 
rója le iránti kegyeletét, mi kerületi jegyzőkönyvünkben hálásan örö-
kítsük meg emlékét, és kérjük a Mindenhatót, hogy szelleme működjék 
az egyházban és hogy hitbuzgóságra, egyházunk és hazánk iránti hű-
ségre buzdítson bennünket. 

Kerületi közgyűlésünk, fájdalom, oly ritkán tartathatván, hogy 
egy egész év eseményeire kell visszatekintenünk, legyen szabad ne-
kem is e helyről azokkal vázlatosan foglalkozni. 

Mult évi kerületi közgyűlésünk azon sérelmekkel foglalkozott 
még, melyek a párbérnek híveinktől való behajtása által ejtettek. Ez 
híveinkre, mi reánk nézve, kik egyházainkat magunk vagyunk kényte-
lenek fentartani, eltekintve attól, hogy vallás-szabadságunkat biztosító 
törvényeinkbe ütközött, annál sérelmesebb volt, mert egyházunk tagjai 
saját egyházuk költségei fedezésén felül más egyház czéljaira is meg-
adóztatva lettek, és igy egy oly állapot bekövetkezésétől kellett tar-



tani, mely egyházunkra vészt terjesztő lett volna, saját egyházaink 
fennállását veszélyeztette volna. 

Ezen állapotnak a cultusministerium vetett véget, s a párbér czí-
mén híveinktől követelt tartozmányoknak közigazgatási uton való be-
hajtását megszüntette és ezen kérdések megoldását a birói útra uta-
sította, mi által országos sérelmünk meg lett szüntetve és mi meg lettünk 
mentve azon veszélyektől, melyek az idáig irányunkban követett eljá-
rásban rejlettek és saját egyházainknak gyengítését, esetleg decom-
positióját okozhatták volna. 

Az interconfessionalis viszonyok tekintetében figyelemre méltó 
további körülményt az illetéktelen keresztelésekre vonatkozólag köz-
benjött és jövőre zsinórmértékül szolgáló legfelsőbb bírósági Ítélet 
képez. A kir. curla által itéletileg ki lett mondva, hogy a kihágási 
büntető törvény 53. §-ban foglalt rendelkezések és büntetések a 18Ü8. 
évi vallásügyi törvény csak azon eseteire alkalmazandók, melyek a 
más vallásra való áttérést szabályozzák és a keresztelésekre nem nyer-
nek alkalmazást, e szerint azon bizonytalanság és kétség és az ebből 
felmerült nyugtalanság, mely a törvénynek az alsó bíróságok általi 
különböző értelmezése és alkalmazásba vételével okoztatott, a törvény 
erejével biró ezen értelmezés által meg van szüntetve. 

A törvény iránti engedelmesség és az iránti tisztelet képezi egy-
házunk egyik sarkkövét, és a törvény tisztelete és lelkiismeretünk 
lesz kétségtelen ezentúl is azon vezérelv, mely eljárásunkat irányozni 
fogja, mert biztos alapot csak a törvény nyújt nekünk. 

Ezeket az állam, illetőleg a más felekezetekhez való viszonya-
inkra nézve előre bocsájtva, legyen szabad megemlékeznem egyházunk 
belügyeiről. 

Mint örvendetes eseményeket fel kell említenem, hogy a szegedi 
és salgó-tarjáni egyházak ez év folytán uj templomaikat elkészítvén, 
ezek felszentelve és Isten szolgálatának átadva lettek, továbbá, hogy 
főtisztelendő superintendensíink a pestmegyei esperesség számosabb 
egyhazaiban a canonica visitatiót megtette. 

Nem kételkedem, hogy a superintendensi értesítő ez irányban bő-
vebb ismertetést fog tartalmazni és igy csak annak felemlítésére szo-
rítkozom, mikép több egyházban tanuja voltam azon megható ünnepé-
lyeknek, melyeket főpásztorunk magasztos ihlettséggel és hazafias lel-
kesedéssel ezen egyházakban végzett és hogy kimondhatlan jól esett 
lelkemnek a meglátogatott egyházakban oly lelkes derék lelkészekkel 
megismerkedni, kik a vallást, az egyházias szellemet, a hazafisággal 
karöltve táplálják és fentartják és igy az egyház, úgy a haza háláját 
méltán kiérdemelték, de örvendtem azon állapotoknak is, melyeket az 
egyházakban szellemileg és anyagilag találtam, és különösen az isko-
lákra fordított nagy gondnak és abban fejlődő nemzeties iránynak, 
mert ha évtizedek előtt a működés ily szellemben kezdődött volna, sok 
tekintetben kedvezőbben állanánk az egyházban. 
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A legörvendetesebb és kétségtelenül egyetemes egyházunkra leg-
fontosabb eseményt a pozsonyi egyetemes theologiai akadémiának 
felállítása és mult szeptember hó 12-én lett ünnepélyes megnyitása 
képezi. 

Miután egy ily egyetemes intézetnek az ország központján, a fő-
városban való felállítása, még ha azon egyházak, melyek theologiai 
intézeteket fentartanak, összes e czélra szolgáló alapjaikat átengedték 
volna is, a jelenben alig lett volna valósítható, és igy a Protestan-
tismus érdekében álló központi intézet a jövő, talán kedvezőbb viszo-
nyainak van fentartva, a bányakerület volt az, mely a Pozsonyban 
felállítandó egyetemes akadémia mellett kitartóan buzgólkodott és a 
bekövetkezett eredményt bizonyára megnyugvással és örömmel 
üdvözli. 

Lelkészeink nagy része idáig is ott nyerte az egyházi működésre 
szükséges kiképeztetését, és kerületünknek semmi befolyása nem volt 
ezen intézet igazgatóságában és vezetésében. 

Mindnyájunkat azon szükség érzete hatotta át, hogy lelkészeink-
nek tudományos kiképeztetését fokozni, a lelkészi kart oly színvonalra 
kell emelnünk, hogy magasztos hivatásának és azon állásnak, melyet 
általa nemcsak az egyházban, hanem az államban és a társadalomban 
is elfoglalva látni akarnánk, megfeleljen. Ezen uj intézetünk el van 
látva mindazon kellékekkel, melyek arra képesítik, hogy tudományos 
műveltségű, hitbuzgó és hazafias lelkészeket képezzen, annak szerve-
zete, a tanári állomások szerencsés betöltése, az alioz kötött remények 
valósulását biztos kilátásba helyezik és igy nyugodtan nézhetünk a 
jövő elébe. 

Ezek után kötelességemnek ismerem áttérni a nemzetiségi kér-
désre, mely egyházunkra nézve, különösen a lefolyt évben, ez irányban 
megindult mozgalomra való tekintettel, kiváló fontossággal bir. 

En ugyan a nemzetiségi kérdést, mely liazaszerte méltán a leg-
nagyobb figyelmet ébreszti, és mellyel a legutóbbi időben a hazai köz-
vélemény éber figyelemmel folyton foglalkozott, az egyházi életben 
csak nyelvkérdésnek kivánnám tekinteni. 

A magyar állam méltán megkivánja minden honpolgárától, hogy 
az az egyház keretén belül is a haza iránti kötelességeit, melyek ép oly 
szentek, mint az egjdiáz irántiak — teljesítse, — de ezen kötelessé-
gek a legszorosabb összefüggésben is állanak egymással. Az egyház 
és a haza iránti szeretet és hűség, a protestantismus elvei szerint, és 
annak jól felfogott érdekében egymástól el sem választhatók, úgy, 
hogy a protestantismus hitelveit tagadná meg az, ki a közös haza iránti 
kötelességeit megsérti. 

Az 1868. évi XLIV. t. cz., melyet a nemzetiségi törvénynek szok-
tunk nevezni, a hazában fennálló különböző nyelvű honpolgárok egyéni 
jogait s szabadságait szabályozza a család, a társadalom, az egyház 
és az állam irányában. 
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E törvény homlokzatán meg vannak irva azon arany szavak : 
hogy minden honpolgár az osztatlan egységes magyar nemzet tagja, és 
politikai jogok tekintetében egyenjogú. 

A törvény ezen rendelkezésében nyilvánuló szabadság, forrása 
egyúttal azon kötelességeknek, melyekkel az egyes egyenjogú hon-
polgárok a közös haza iránt tartoznak. 

Minden államnak, mely nagygyá és hatalmassá akar lenni, fel 
kell ruházni intézményeit saját nemzetisége jellegével, — különösen 
nemzeti nyelvét kell fejlesztenie, — és az állam minden nyelvű polgá-
raitól a nemzeti nyelvhez való simulást s ezzel kapcsolatban a haza-
szeretetnek ez irányban való nyilvánítását is méltán megvárja. 

A most említett országos törvény protestáns autonómiánkat tisz-
telve, a nyelv kérdésének az egyház keretén belül való szabályozását 
reánk bizta, és igy önönmagunktól függ ugyan az egyházban dívó 
nyelveknek mikénti alkalmazásba vételét elhatározni, e mellett azon-
ban a magyar nyelv és hazafias szellem fejlesztése, egyházunknak is 
kétségtelen feladata. 

Nincsen senki, ki akadályozva volna anya-nyelvén az istenitisz-
telet malasztjaiban részesülni, senki az egyházi ügyek intézésében, az 
egyházi autonom kormányzatba való befolyásában anyanyelve miatt 
nem akadályoztatik. 

Nem is volna jó, ha nem igy lenne, a vallásosságot, melynek fen-
tartása az állam érdekei, a közerkölcsök fejlesztése tekintetéből oly 
annyira szükséges nyelvi kérdéseknek alárendelni nem volna tanácsos, 
az egyház fennállását veszélyeztetné, ha a hivek részvétét, befolyását 
korlátolni akarnók, miután a hivek egyeteme képezi az egyházat, s ez 
gyakorolja az egyházi igazgatást, de viseli az egyház fentartásához 
szükséges költségeket is, és igy e terhek és kötelességek megfelel-
nek a jogok gyakorlatának. 

Alig több mint négy évtizede, hogy a nemzeti nyelv hivatalossá 
lett hazánkban, közbenjött több mint 10 oly év, mely nemcsak a nem-
zeties fejlődést akadályozta, hanem a külön nemzetiségi aspiratiókat 
élesztette, sőt ezeket a szenvedélyességig felkorbácsolni engedte. Ily 
körülmények között a népnevelésről szólló törvények is csak 1879. 
évben intézkedtek tüzetesebben a magyar nyelv kötelező tanításáról 
és ezt is csak fokozatonként rendelték életbe léptetni. 

Az állam számolt a fennálló viszonyokkal és kimélettel volt a kü-
lön érdekek iránt, — az egyház is a tényleges viszonyokkal számolni 
köteles, századok mulasztásai rövid, néhány évtized alatt ki nem pó-
tolhatók, de fokonként és biztosan haladni, ez legyen az egyetemes 
egyház feladata, melyet mindenképen elő kell segítenünk. 

Az iskola tehát azon tér, melyen az egyháznak az állam törvé-
nyei által támogatva, a nemzeti nyelv terjedését kötelezőleg előmoz-
dítani kell, és feladatunk mindenekelőtt az iskolákat, melyekben a jö-
vendő nemzedéket képezzük, teljesen hatalmunkban tartani, ott a 
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hatalmi szó helyén van, s ott kell a nyelv oktatása iránt intézkedni és 
az állam elismerését fogjuk kiérdemelni, — híveink gyermekei jövőjét 
tekintve pedig, ezek javát bizonyára előmozdítani, ha e téren erélyt, 
kitartást és eredményt tanusítunk. 

Más téren azonban az egyházban nemcsak kényszernek nem le-
het helye, miután ez a kitűzött nemes czélt könnyen veszélyeztethetné 
s igy káros volna, hanem az egyházi belső élet ébrentartása tekinteté-
ből az egyházban dívó különböző nyelvek mívelésére is kell gondot 
fordítani, és ezek művelését mindazoktól megkövetelni, kiket az egy-
házban lelkészekűl, tanítókul kivánunk alkalmaztatni, nehogy azon 
esetek a vallásos élet nagy kárára gyakrabban ismétlődjenek, melyek 
most is előfordulnak, hogy a szükséges nyelvek ismeretének hiánya 
miatt, egyes lelkészi állomások be nem tölthetők, és a hivek, ott a hol 
a legszükségesebb volna, mert különböző vallásfelekezetek között 
szétszórva élnek, azon támaszt nélkülözzék, melyet az egyház nyúj-
tani hivatva van, és mely nélkül egészen el vannak hagyatva. 

En határozottan kijelentem, hogy minden oly lépést, mely a nyelv 
dolgában az egyházban erőszakot akarna tenni, veszélyesnek és hely-
telennek, az egyházban mellőzendőnek tartok és azt hiszem mindazok, 
kik az egyház javát szivükön hordják, velem egyetértenek anélkül, 
hogy azért a hazafiatlanság vádja érhetne minket. De másrészt, ha 
országos törvényeink senki nyelvén erőszakot nem tesznek, az egyház 
mindenkinek saját nyelve használhatását az egyház körében teljesen 
biztosítja, lehet-e valakinek elégületlenségre oka, van-e alapja annak, 
hogy az egyház kebelében nemzetiségi kérdés keletkezzék, — lehet-e 
ilyennek az egyházban bármi tekintetben is jogosultsága? és nem-e 
minden tünemény, mely oda mutat, hogy a nyelv kérdése nemzetiségi 
kérdéssé fajul el, a legéberebb figyelmet és oly rendszabályok alkal-
mazását kivánja, melyek minden ily merényletet lehetlenné tesznek. 

Az élet tág terén előforduló minden esetre kiterjeszkedni, ki volna 
képes? hogy mégis példákkal éljek, ha azért, mert mi azon intézete-
inkben, melyekben leendő lelkészeinket és tanítóinkat képezzük, a 
hazain kiviil más nyelveket is míveltetni kénytelenek vagyunk, a nyelv 
mívelése oda fajulna el, hogy nemzetiségi kérdés fejlődnék belőle, ha 
ezen intézetek rokon népfajok egyesítésének ábrándjait táplálnák és 
csepegtetnék a fogékony fiatalság kebelébe, a helyett, hogy a közös 
haza iránti szeretetet ápolják, — ha a magyar nyelv elhanyagolása, 
vagy eziránti ellenszenv, vagy épen gyűlölet gerjesztésére használtat-
nák fel magokat, — ha a magyar nemzet története az illetőket ki nem 
elégítené, és igy egy dicső múlt emlékeit szentségtelenítve látnánk 
azáltal, hogy a történet meghamisításával fanaticus czéloknak szol-
gálnak, ha közmívelődési intézeteink a honpolgárok közti testvéri 
szeretet ápolása és a hazafiság ébresztése helyett fajgyűlöletet kel-
tenének, akkor azt hiszem egyikünk sem fogna szemet hunyni és a 
leghatározottabban tiltakoznánk és tennénk ellene, — mert ily haza-
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ellenes irány fejlődése sehol sem volna oly veszélyes, mint épen a 
leendő lelkészek és tanítók körében, kik egyházukban majdan a nép 
körében folyvást élni, annak szellemi fejlődésére befolyást gyako-
rolni lesznek hivatva. 

Azt hiszem, főtisztelendő és tekintetes keriileti közgyűlés, hogy 
azok ellen, kik a protestantismust, értem országos ágost. hitv. egy-
házunkat bármi hazafiatlan tendentiákkal azonosítani akarnák, — 
szót emelni és egyházunkat ilyen vádak ellen oltalmazni teljesen 
felesleges ugyan, mert a protestantismus egész múltja hazai törté-
nelmünk legdicsőbb emlékeivel van összeforrva, és ezeket szentség-
teleníttetni a protest. egyetemes egyház bizonyára nem fogja en-
gedni. 

Egyházunk szervezete mindazon attribútumokkal bir, melyek a 
vallásos hűség és egyházi buzgóság mellett a közmívelődés és haza-
fiság fejlesztésére, és minél tágabb körben való terjesztésére alkal-
masak, és melyek az állam életében ezt egy befolyásos tényezővé 
képesíthetik. 

Senki sem kételkedjék azonban aziránt, hogy a magyar állam-
ban mi csakis azon állást foglaljuk el, melyre önönmagunkat érde-
mesítjük, és hogy az egyháznak és annak egyes tagjainak a haza 
iránti szent kötelességei buzgó teljesítése mutatja ki azon polczot, 
mely őt az államban megilleti. Az egyház szabadsága, annak auto-
nom jogai az állam-hatalom irányában az egyháznak súlyt nem ad-
nak, ha az az alkotmányos állam iránti kötelességeit híven nem 
teljesíti és egyházunk csak ugy számíthat az állam támogatására, 
ha ez állam egyházunkat, mint annak czéljait előmozdító tényezőt 
ismeri fel, egyszóval az állás, mellyel egyházunk az államban birni 
fog, azon mértéktől fog függni, a mely mértékben az egyház az 
állam fennállása, gyarapodása és megszilárdulásához a maga erejével 
hozzájárul. 

Minden ép, egészséges szervezet a benne fejlődő bajok leküz-
désére is alkalmas és kétségtelen, hogy egyházi szervezetünk is bir 
ezen erővel. 

A mint a test kiveti a kóranyagot, az egyház is, ha van ma-
téria peccans, azt bizonyára elválasztja, s ép életre való testében 
azt meg nem tűri. Csak az szükséges, hogy az egyház tevékeny-
sége a kellő módon igénybe vétessék és mozgásba hozassék, s az 
egyházi hatóságok azok, melyek a felmerülő bajok orvoslására egye-
dül képesek, de a valódi orvoslást is csak ezek nyújthatják. 

Ezen egyházi hatóságok az első fokon kezdve az esperességen 
és kerületen keresztül az egyetemes gyűlésig működnek, minden forum 
összeállítása olyan, hogy ha egyiktől nem, a másiktól az igaz ügy-
nek kétségtelenül igazságot kell nyernie. 

A képviselet legtágabb alapján állunk, nemcsak hogy minden 
hatósági fokon minden egyház képviselve van, hanem a szabad-
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elvüség azon netovábbját fogadtuk el, hogy kiküldetés nélkül is akár-
melyik egyháztag a tanácskozásban részt vehet és abba befolyhat, 
ily szervezet mellett más mint hazafias szellem az egyházban nem 
verhet gyökeret és az egyházi hatóságok, minden bizonnyal minden 
törekvést, mely más czél felé akarna irányulni, önmaguk semmisí-
tenék meg. 

Alaposan és igazságosan azonban csakis az egyházi hatóságok 
intézkedhetnek, melyek a viszonyok kellő ismeretével, és a tekintély 
azon súlyával bírnak., hogy határozataik az egyházban tiszteletben 
tartatnak, vagy amennyiben talán kellő tiszteletben nem részesülnének, 
az egyház tekintélyével, azoknak tiszteletet szerezni képes. 

Es épen a nemzetiségi kérdés keretén belől fenforgó kérdésekre 
nézve az egyes egyén, és ha a tárgyilagosság még oly magas fokára 
igyekszik is helyezkedni, nem birhat a különböző viszonyok oly teljes 
ismeretével, még kevésbé pedig azon tekintélylyel, mely okvetlenül 
szükséges, hogy nyilvánulásai az egyházban döntő súlylyal birjanak, 
ezért nem helyeselhetem, ha egyik a másik felett Ítéletet, gyakran 
kárhoztató Ítéletet mond, és a vádló szerepe mellett mindjárt a biró 
állását is elfoglalja, anélkül, hogy annak, a ki vádlottképen szerepel, a 
védelemre csak alkalom is adva lenne, és nem találom egyházunk ér-
dekeivel megegyezőnek, ha testvér testvérre igyekszik sütni a legna-
gyobb bűnök egyikének bélyegét. 

A különböző állásoktól, melyeket elfoglalunk, különböző köte-
lességek származnak és az álláshoz mérten a tevékenységnek is foko-
zatosnak kell lenni. 

Azokat, kik az állam, a haza ellen vétkeznek, a különböző nem-
zetiségek közti békét zavarják, a büntető biró karja sújtja, és a büntető 
hatalom azon fennhatóságánál fogva, melyet gyakorol, minden ily 
merényletet büntetés alá von. 

Az egyház lelkészeitől, tanítóitól kétségtelenül oly fokozott tevé-
kenységet vár, mely állásoknak megfelel, a jó példa minden tekintet-
ben ezeket illeti meg az egyházban a haza iránti kötelességekre való 
buzdítás, a haza iránti kötelességek teljesítése, és a vezetésökre bízott 
népnek ilyenre való serkentése, hivatások körébe tartozik. 

Az ez irányban való működés azonban, bizonyos szabályok alá 
nem foglalható; az erre való jó indulatnak önkénytesen kell nyilvá-
nulnia, belső ihlettségből származnia, a hazaszeretet lángoló érzelmé-
ből fakadnia. Ugyanazon nemes czél különböző módon és különböző 
eszközök által érhető el és a viszonyok és körülmények jelölik ki a 
tevékenység irányát, annak megítélése tehát, hogy ez irányban, ki 
mennyire felel meg kötelességének, hivatását mennyire tölti be, csak 
az egyházi hatóságok lehetnek hivatva. 

Szivemből üdvözlöm különösen a lelkészi és tanítói kar mindazon 
tagjait, kik jó példával és tettekben híveik között a haza iránti szeretet 
és hűség érzelmeit melegen ápolják, a magyar állam eszméje és a ma-
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gyar nemzetiség apostolai gyanánt működnek, de mások tettei bírálatát 
bizzák az egyházi hatóságokra, melyeknek ők különben is tagjai s 
melyeknek tanácskozásaiban, hazafias tevékenységre nekik is tér és 
alkalom nyílik. 

És ezen egyházi hatóságok a kellő szigorral és erélylyel, de a 
körülmények teljes ismerete alapján bizonyára intézkedni fognak, hogy 
egyházunk jó hírneve ne szenvedjen és az egyházban uralkodó szellem 
a legtisztább hazafiságot tükrözze vissza. 

Bizonyítják a multak tapasztalatai, hogy ez az egyedüli út, mely 
czélhoz vezet, anélkül, hogy a testvéries egyetértést, melyre oly nagy 
szükségünk van, veszélynek tennénk ki, de különösen a folyó év ese-
ményei legfényesebb tanúságot tesznek arról, hogy minden esperes-
ségünk a hazafiság tiszta érzetétől annyira át van hatva, oly féltékeny 
az egyház becsületére és jó hírnevére, hogy vetélkedve igyekeztek 
megalkotni azon rendszabályokat, melyek a hazafiatlanság vádjának 
még gyanúját is egyházunktól, valahára elhárítani képesek legyenek. 

Ez uton haladjunk, ez uton serkentsük tettekre egymást, itt 
egyesítsük erőnket, hassunk és alkossunk, és egyházunk tekintélyét 
igy emelni, annak az államban való állását tiszteltté fogjuk tenni, — 
de egyházunk is csak igy fog virágzásnak indulni és magasztos ren-
deltetésének megfelelni. 

Mert méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy viszályt és vissza-
vonást nem tanácsos szítani, az egyes egyének tetszésére nem szabad 
bízni, hogy mások felett pálczát törhessen, másnak szándéka tiszta-
ságát, hazafias érzületét megtámadhassa, — ha adatokkal rendelkezik, 
ám bocsássa azokat az egyházi hatóságok tárgyalása alá és legyünk 
aztán szigornak azok ellen, kik kötelességeiket sértik, sujtsuk őket 
teljes hatalmunkkal, tegyük őket az egyházban ártalmatlanokká, — 
de a vádaskodás és rágalomnak ne engedjünk tért az egyházban, ne-
hogy ártatlanok sújtathassanak. 

Igen tanulságosnak tartom, ha szemlélve és körültekintve párhu-
zamba tesszük magunkat más egyházakkal is. 

Nem is akarok szólani és párhuzamot vonni a magyar államban 
legnépesebb, legtekintélyesebb egyházzal, melynek élén talán soha 
annyi kitűnőség, annyi hitbuzgó hazafias férfiú nem állott, mint épen 
most, kikben a tudományosság és míveltség mellett a hazafiság, jóté-
konyság és a polgári erények oly páratlan nagy mérve található fel, 
hogy tekintve azon kiváltságos állást, melyet a törvényhozásban és a 
társadalomban elfoglalnak, az általuk kormányzott egyház mindinkább 
egyesül és lelkesül, ők pedig, kik az egyházkormányzatot önállólag 
viszik, a vallásosság terén oly eredményes tevékenységet fejtenek ki, 
melynek gyümölcseit a jövő fogja leginkább érlelni, ugy hogy ezen 
egyház az állami életben oly erőt és hatalmat képvisel, melylyel az 
államhatalom minden kérdésnél számolni kénytelen, mely azonban 
minden más vallásfelekezetnek is például és figyelmeztetésül szolgáljon, 
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hogy belső vallásos életét annál nagyobb intensivitással fejlessze, minél 
inkább érzi, hogy a közöny, a szakadás, a belső meghasonlás mily 
vészthordó lehet reá nézve. 

Becses figyelmünket leginkább a testvér református egyházra 
hivom fel, hol a teljesen homogen nemzetiség és a miénket sokkal túl-
haladó szám mellett az erők egyesítése az egyházi téren oly annyira 
sikerült, hogy ezen egyháznak valláserkölcsi és hazafias fejlődésének 
minden eszközei meg vannak teremtve, és a gondolat, a szellem sza-
badságának teljes megóvása mellett sikerült az egyház egységes 
szervezetét oly alapon fejezni be, hogy a részeknek szükséges szabad 
működése és fejlődése mellett, ott a hol az egység adja meg az erőt és 
sikert, ez is teljes mértékben kifejezést nyerhet. 

A református egyház az, melyhez vallásos hitelveink közel rokon-
sága és százados szenvedések közössége testvériesen mindig fűzött, s 
mely jövőnknek e hazában való biztos megállapítására egy erős támaszt 
képez. Ezen egyházzal kell sorsunkat mindinkább szorosabb viszonyba 
hozni, ha azt akarjuk, hogy a protestantismusnak hazánkban azon 
súlya legyen, melyet biztos fennállása, jövendőbeli fejlődése szüksé-
gessé tesz; kövessük tehát ezen testvér-egyház nagyszerű példáját, 
vallásos buzgóságban, egyetértésben, hazafiságban, vetélkedjünk vele, 
hogy testvéri rokonszenvét magunk irányában el ne veszítsük, hanem 
mennyire mi tőlünk függ, szilárdítsuk. 

És e szerint legyen a mi eljárásunk az egyházban a testvéri sze-
retet, egyetértés és bizalom által vezérelve, a vallásos hűség és haza 
iránti kötelességek buzgó teljesítése által irányozva, ha szükséges 
azon erélylyel és szigorral párosítva, mely az általunk kitűzött czélt 
teljesen biztosítja, mert ha az igazság által vezéreltetve öntudatosan 
és erélyesen a közös czél felé komolyan fogunk törekedni, azt biztosan 
el fogjuk érni, és egyházunk felvirágzása és tekintélye mindenfelől 
biztosítva leend. 

Az egyházi hatóságok különböző fokán lévő elöljáróknak a köte-
lesség és felelősség azon érzetével kell áthatva lenni, mely minden 
közmegbízás természetéből ered, és annál súlyosabb, minél fontosabbak 
az érdekek, melyek megőrzendők és érvényesítendők, — szentebb és 
nemesebb érdek pedig, mint az egyház javának a haza dicsőségével 
való egyesítése nem is létezhet. 

En a magam részéről teljesen érzem a felelősség súlyát, mely a 
kerületi felügyelői állásból folyólag engem terhel s ezen felelősség 
alól magamat kivonni semmi tekintetben és sohasem fogom akarni. 
Minden cselekedeteimért és a lehető mulasztásokért a kerületi köz-
gyűlés előtti számadás vonatásra mindig készen vagyok. 

Tudom, érzem, hogy egy kincsnek megőrzése, egyházi jólétünk 
előmozdítása van reám bizva, és e kincset csorbítatlanul megőrizni s ha 
lehet öregbíteni, kötelességemnek ismerem. 

E kötelességérzetből folyik azonban, hogy ott, hol egyházamat, 
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különösen egyházkerületemet megtámadva látom, annak védelmére 
kelni is kötelességemnek ismerem. 

A zajtalan komoly munka és tevékenység embere voltam mindig, 
és a nyilvánosság elébe könnyedén nem lépek, ha teszem, ez komoly 
megfontolás eredménye. 

A „nonum praematur in annum"-ot nagyon figyelemre mél-
tatom. 

Kötelességem érzete sugallotta, hogy a múlt év végén egyház-
kerületünk megtámadott lelkészi és tanítói kara védelmére fel kelle 
szólalnunk. 

Egy röpirat súlyos vádakat emelt a hazai protestantismus ellen. 
A vád, melylyel egyházunk, de különösen bányakerületünk ter-

heltetett, a panszlavismus volt, és ezen sokféle alakban felmerülő, min-
dig a hazafiatlanság undok vádját tartalmazó fogalom, akként lett 
körülírva, hogy „egyházunkban a magyar hazának esküdt ellenségei 
vannak, mert gyűlölve a magyar nemzetiséget, ennek kiirtását s egy 
tót birodalom létesítését ezélozzák", és bámulatos könnyelműséggel 
még az is meg lett irva, hogy kerületünk „lelkészei és tanítói közül, 
41 százalék és e felett még egy töredék is a panszlavismusnak 
hódol." 

A magyar nemzetiség érdekeit hiven őrző hazafias sajtó e köz-
leményeket természetesen tágabb körben közzétette és igy egyhá-
zunk, különösen bányakerületünk is a honárulással azonos vád alatt 
állott. 

Kötelességmulasztás nélkül a kerületi elnökség ezen közléseket 
hallgatással nem mellőzhette, anélkül, hogy magára ne vonta volna 
azon vádat, hogy tömegesen gyanúsított annyi hazafias lelkész és 
tanító becsülete megmentésére semmit sem tett. 

De a hallgatás könnyedén a vád alaposságának elismeréseid is 
vétetett volna, „qui tacet consentit" régi axióma. 

E röpirat megjelenése előtt csak néhány héttel tartattak a kerü-
leti és egyetemes gyűlések és az illetékes hatóságok előtt ily vádak 
egyátalán nem emeltettek, de a kerületi elnökségnél sem lettek az ily 
vádak alapjául szolgáló tények felhozva. 

i\zon tiltakozás, melyet a kerületi elnökség ily vádnak a lelkészi 
és tanítói karnak csaknem fele részére lett hárítása miatt kötelesség-
szerüleg tett, egyáltalán nem lehetett arra irányozva, hogy bármily bűn 
elpalástoltassék vagy elsimítassék, hiszen ott, a hol bármely tévelygést 
tapasztalunk, a legnagyobb erélyt és szigort fejtsük ki s ezt ezentúl is 
tenni mindig kötelességül fogjuk ismerni. 

De egyesek netaláni hibái vagy bűneiért a köztiszteletet kiérde-
melt testület nagy részét sújtani és ezen vádat csaknem egy évig, 
mig gyűléseink tarthatók voltak, czáfolat nélkül hagyni, ezt már való-
ban felelősséggel járó mulasztásnak ismertük volna. 

Elismerem, hogy kétségtelenül sokkal nagyobbszerüek és hatáso-
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sabbak az esperességeknek azóta tett hazafias nyilatkozataik, melyek 
a panszlavismus vádját részint visszautasítják, részint oly szabályok 
alkotását hozzák javaslatba, melyek által egy ily undok bűnnek még 
gyanúja is egyházkerületünktől elhárítva legyen. 

Meghatóak és magasztosak lehettek továbbá azon jelenetek is, 
midőn a hazafiatlanság vádját egy esperességi gyűlés egyhangú hatá-
rozatával főesperesétől elhárította, ki megtámadva lévén, és azon uton, 
melyen megtámadva lett, tért az igazolásra nem nyervén, hónapok 
hosszú során keresztül egy igazságtalan vád súlya alatt állott, mely 
alul azonban esperessége felmentette s egyúttal hazafias jelleme és 
érdemei mellett lelkesen tanúskodva, ragaszkodásának és törhetlen bi-
zalmának adott kifejezést. 

De uraim, mily fájós érzet az, ha valaki hónapokig ily vád alatt 
igazságtalanul áll, és egyházi férfiaink fontos működésükben mennyire 
bénítatnak meg ily eljárás által, egyházunk tekintélye pedig mennyit 
szenved ? 

Apáink bölcsessége által szerzett alkotmányunk a legerősebb 
biztosíték arra, hogy egyházunk kötelességeit a haza iránt mindenkor 
hűségesen teljesíteni fogja és ezen egyházi alkotmányunkhoz való hű 
ragaszkodásunk ezentúl is azon erős vár leend, melyből egyházunk 
hitbuzgóságát és hazafias szellemét védeni és terjeszteni fogjuk. 

Van azonban mégis egy körülmény, ha szabad mondanom egy 
hiány, melyre az egyházban együtt működőket figyelmeztetni köteles-
ségem és ez azon szorosabb összefüggés és bizalmasabb érintkezés 
hiánya, mely a sikeres működést nehezíti. 

Mióta vasutak, távsürgöny és a tudomány sokféle találmányai 
villámgyorsasággal terjesztik az eszméket és a sodrony utján perczek 
alatt közöltetnek a legtávolabb helyeken történt események, nagyon 
laza kapcsot képez az, ha csupán az esperességi, kerületi és egyete-
mes gyűléseken találkozunk és érintkezünk, és a mi hajdan kielégítő 
volt, a mai viszonyok között az események jelenlegi rohamossága 
mellett a czélnak többé teljesen meg nem felel. Egy jó közigazgatás-
nak szüksége az egyházi téren is sokkal inkább érezhető; egy szoro-
sabb kapocsra van szükségünk, hogy működésünket egyöntetűvé, sike-
ressé tehessük. 

A kerületi felügyelő és az esperességek felügyelői, a világi elnö-
kök között az érintkezésnek sokkal sűrűbbnek, sőt folytonosnak kellene 
lenni, hogy az esperességek kebelében történtekről a kerületi felügye-
lőnek hivatalos uton tudomást szerezni alkalma legyen. Egy ily össze-
köttetésnek létesítése kétségtelen kedvező befolyással lesz az egyházi 
közigazgatásra. 

Vannak az esperességek tisztelt felügyelői között, kik az előfor-
duló fontosabb eseményeket velem tudatni és becses bizalmukkal engem 
megajándékozni szívesek voltak. 

Kérésem az, hogy ezen összeköttetés mindinkább létesüljön és 
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közös akarattal működhessünk. Mondanom sem kell, hogy ezáltal az 
esperességek autonom intézkedéseibe befolyást gyakorolni legtávo-
labb sem lehet szándékom, hanem csak az együttes, egy czél felé 
törekvő működésre akarok alkalmat szerezni és az egyházban előfor-
duló eseményekről azon az uton tudomást szerezni, mely kétségen 
kivtil a leghitelesebb és legmegbizhatóbb. 

Bocsánat, hogy türelmükkel ily hosszan visszaéltem, hallom az 
intést felém hangzani: 

„Digito compesce labellum." 
Az eszmék tisztázásához kívántam járulni, a magam álláspontját 

jelezni, főleg pedig e helyről hangoztatni azt, hogy kerületünk soha, 
de soha tűrni nem fogja, hogy bármely egyháza hazaellenes czéloknak 
szolgáljon, tettekben fogja mindig a haza és magyar állam iránti 
hűségét bizonyítani, és az ily szellemben való működést minden köze-
gének kötelességül tenni. Isten segedelmével sikert fogunk felmutatni 
és nyugodtan elmondhatni: 

„Adversus famam rumoremque hominum firmus stes." 
Berekeszteném szavaimat, ha a főtisztelendő és tekintetes kerületi 

közgyűlés iránti tisztelet, személyes ügyben egy nyilatkozat tételét 
nem tenné kötelességemmé. 

A boldogult egyetemes felügyelőnk halála folytán megüresedett 
egyetemes felügyelői állás betöltése iránti első szavazás a szükséges 
általános többséget nem eredményezte, s igy választási szabályzatunk 
értelmében az a kijelölés hatályával bir. 

Már a szavazást megelőzőleg mindenütt, a hol a bizalom megtisz-
telő jeleit tapasztalni alkalmam volt, határozottan kijelentettem, hogy 
az egyetemes felügyelői tiszt betöltésénél magamat egészen figyelmen 
kivül hagyatni kérem. 

A mit szerénytelenség nélkül nyilvánosan kijelentenem azelőtt 
nem lehetett, annak kijelentésére bekövetkezett az időpont, midőn a 
szavazó egyházak egy részének bizalma által a kijelölésbe fel let-
tem véve. 

A birói pályán viselt állásom, ezzel kapcsolatos elfoglaltatásom, 
de személyes viszonyaimnál fogva is nagyobb munka és hatáskörrel 
biró, és természetesen fokozott felelősséggel is járó állást elfogadni 
egyáltalán képes nem volnék és ennélfogva a jelöltségről való lemon-
dásomat a maga utján beadtam. 

Midőn kerületem azon tisztelt egyházainak, melyek bizalmukkal 
megtiszteltek, hálámat fejezem ki, kérem, hogy nagybecsű jó indu-
latukat a jelenlegi állásomban nekem továbbra is megtartani szíves-
kedjenek. 

Végezetül a főtisztelendő és tekintetes kerületi közgyűlés szíves-
ségébe magamat ajánlom és kérem, hogy az elnökséget támogatásában 
részesíteni méltóztassanak. 
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2. A kerületi felügyelő úr ezen általános helyesléssel fogadott 
beszédének elhangzása után nagyságos és főtisztelendő dr. Szeberényi 
Gusztáv superintendens úr a lefolyt év alatt a kerületben történteket kö-
vetkező értesítőjében vázolja: 

Méltóságos és főtiszt, kerületi gyűlés ! 

Üdvözölve részemről is az immár megnyitott kerületi gyűlésen 
megjelent egyház küldötteit, egy évi hivatalos eljárásomról a követke-
zőkben van szerencsém számot adni. 

Nekem is mindenekelőtt azon nagy veszteségről kell megemlékez-
nem, a melyet mindnyájan oly fájdalmasan érezünk. A hazai ág. h. 
evang. egyház felügyelője, néhai br. Radvánszky Antal ő nagymltsga, 
mint a mi bányakerületünk szülöttje s annak idején felügyelője, leg-
közelebbről a miénk volt. A mi dicsekedésünk, a mi örömünk! 

50 éven felüli kitűnő szolgálatának áldott nyomai egyetemes 
egyházunkban bizonyára el nem enyésznek. Ő vele egy darab hazai 
és egyházi történelem szállt a sirba. Ott a kies Radván egyik hegy-
oldalában levő családi sírboltba helyeztük el földi maradványait: fá-
radhatlan tevékeny és hitbuzgó, egyházias életének példája azonban 
nem szűnik meg tündökölni; fenkölt szellemének hatása a legszélesb 
körben a legkésőbbi utókornak is hálás és buzdító emlékeztetőül fog 
szolgálni. 

Nagyszerű temetése junius 11-én Beszterczebányán ment véghez. 
A megye, a város polgárai, különbség nélkül meghatóan bizonyították 
e gyászos alkalommal, mennyire kegyelték, tisztelték és szerették eme 
ritka nagy férfiút, a kiben biztos vezérüket, nagylelkű pártfogójukat 
és — úgyszólván — kegyes atyjukat vesztették el és siratták meg. 

Egyházaink keriiletszerte a sz. háromság X. vasárnapon tartott 
gyász-istenitisztelettel róvták le kegyeletük adóját a felejthetlen egy-
házi és iskolai egyetemes felügyelő iránt. 

Legyen s maradjon emlékezete mindnyájunknál, valamint utóda-
inknál is mint olyané áldott, a ki igazán és őszintén szentelte kiváló 
tehetségeit egyházának, kora ifjúságától fogva egész addig, a mig az 
Úr el nem szólította 75 éves hű szolgáját a maga mennyei egyházába. 

A még a megboldogult által indítványozott s 2000 frtnyi adomány-
nyal kezdeményezett egyetemes alap megalkotását sürgető felhívást, 
annak idején a nt. esperességekkel közöltem s erre nézve a kerületi 
gyűlés van hivatva határozni. 

Továbbá szerencsém lesz eléterjeszteni a megdicsőültnek hozzám 
intézett levelét, melyben halála előtt 2 nappal, e f. évi október 18-ára 
kitűzött egyetemes gyűlést hirdeti meg. Nemkülönben ő nmltsga Szent-
Ivány Márton legidősb kerületi felügyelő ur levelét, a ki a boldogult 
iránti kegyeletből, ugyancsak e f. év október 18-ára tűzte ki azt. 

Ezeknek előrebocsátása után, részint a reám bízottak köréből, 
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részint pedig az egyházi igazgatás terén előfordultak nyomán van sze-
rencsém a következőkről értesíteni a mélyen tisztelt kerületi köz-
gyűlést. 

Tudvalevőleg a tavalyi közgyűlés, a selmeczi kerül, lyceummal 
kapcsolatosan felállított tanító-képezdét életbe léptette. Annak első 
osztályaiban már is 1 2 tanuló volt, a 2-ik osztály ezen iskolai évvel 
szinte megnyilt, annak reményében, hogy a nt. esperességek készek 
lesznek anyagi segéllyel járulni ezen hézagot pótló intézet fentar-
tásához. 

Lehetnek, akik úgy vélekednek, hogy hisz a tanitó-jelölteknek 
bővében vagyunk, gondoskodva lévén az állam részéről, hogy fölös 
számmal is legyenek. Lehet, hanem aligha olyanok, a milyenekre egy-
házainknak szükségük van. A kik a gymnásiumi 8 osztályt, a képez-
dei tanfolyammal egyidejűleg végezték, érettebbek is és felekezeti igé-
nyeinknek megfelelőbbek is azoknál, a kik csupán a 4 gymnásiumi 
osztályt végezve lépnek hivatalba az állami képezdékből. Felül rá 
nincs okunk tagadni, hogy a felekezeti speciális érdek is késztet arra, 
hogy felekezeti képezdénk legyen, különösen ott a felföldi egyházak 
számára. 

Ha az iskola az egyháznak veteményes kertje, amint tagadliatla-
nul az, legyen egy ilyen veteményes kertünk is ott a felföldön. 

Miért is ismételve ajánlom a selmeczi kerületi lyceummal kap-
csolatos tanító-képezdét a főt. kerület pártfogásába. Ennek érdekében 
a kerületi felügyelő úrral egyetértve s a főt. kerületi gyűlés jóváha-
gyása reményében, kiküldtük Lipcsébe az ott f. év september 12-én 
s következő napjain tartott Gusztáv Adolf gyámintézet gyűlésére 
nt. Doleschall Sándor urat, a ki eljárásáról számolni szíves lesz. 

A pozsonyi theologiai akadémia létre jővén, a nagy bizottság ez 
évben tartott gyűlésén részt vettem. Az uj tanárok választására, vala-
mint az akadémia szervezésére befolytam. Maga a megállapított szer-
vezeti munkálat az egyetemes gyűlés jóváhagyása alá fog bocsáttatni. 

E szerint a kerületünk részéről az akadémia fentartása czímén 
vállalt 600 frtnyi évi segély máris folyóvá tétetett. 

Május 21-én. mely napra ez idén az Exaudi vasárnapja esett, a 
szegedi templomot szenteltem fel. 0 mltsga a kerületi felügyelő ur, ne-
hogy — mint mondá — üres kézzel jöjjön és vegyen részt az ünne-
pélyen, felhívást bocsátott közre leginkább a budapesti nagylelkű ada-
kozók közt, — a kikhez némely mások is csatlakoztak — s 700 frton 
felül gyűjtött leginkább a templom belső felszerelésére. Mi tehát vele 
együtt, nt. Áchim Ádám, Láng x\dolf főesperesek, Draskóczy Lajos 
vásárhelyi és Tliomay József helyi lclkészszel egyetemben, tanúi vol-
tunk a szegediek örömének. 

F. év augusztus 20-án pedig a salgó-tarjáni templomot szenteltem 
2 
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fel. Ezen szegény bányásznépből álló egyház, leginkább áldozatkész 
és hitbuzgó egyházi felügyelőjének, Gömöry Sándor urnák — ki egy-
maga 1000 frtot áldozott — kívüle pedig fáradhatlan és apostoli buz-
galmu egyházi gondnokának, Weissenbacher János és fiainak köszön-
heti azt, hogy a templom felépült és maga az egyház erősödik és gya-
rapodik. 

A két társulat — vas- és kőszén-társulat — s az azok élén álló 
igazgatók, nemesen intézkednek, midőn méltányolva a vallás befo-
lyását a munkásnépre is, készségesen és nagylelktileg áldoznak, hogy 
vigasztalás és biztos támasz nélkül ne maradjanak azok, kik nehéz 
napi munkát végeznek. 

Az ottani egyik nemeslelkű birtokos, Szilárdy Ödön ur, a 600 Döles 
lemplomtért egyik magas dombon, mely a völgyet uralja, s mintegy 
közepére esik az abban elnyúló munkásházakból álló nagy községnek, 
ajándékba adta, s immár ott áll az igen szép és Ízléses templom, mely 
csupán 8000 frtba került s kivlil-belöl bizonyítja, hogy építői szépé-
szeti Ízléssel birnak. 

A nógrádi esp. felügyelő nsgs Beniczky Gyula ur részvétele, vala-
mint Svehla János főesperes és a helyi tevékeny lelkész, Ruttkay 
Sándor, — kinek tagadhatlan elismerésre méltó érdemei vannak az 
ottani egyház körül, — nemkülönben Margócsy József losonczi és 
Ilolles Dániel dobrocsi lelkészek közreműködésével, sz. háromság 
Xl-ik vasárnapján megtartatott az első ünnepélyes isteni tisztelet, 
mely alkalommal az offertorium 104 frtot tett ki. 

Ezen örvendetesek után jelentenem kell, hogy több egyházban, 
különösen Torzsán, Lieblingen és Dobronán a lelkészválasztás miatt 
kelletlen súrlódások és békétlenségek keletkeztek, melyek azonban 
lecsendesültek. 

A bulkeszi és alberti tanítók ellen hozott 1-ső fokú törvényszéki 
ítéletet a 2-od fokú törvényszék elnökéhez áttettem. 

A váczi kanonok-plébános egy vegyes házasságból született gyer-
meket megkeresztelt és eltemetett — állítólag a szülők kívánatára 
s az őt e miatt kérdőre vont lelkésznek azt válaszolta, hogy őt eljárá-
sában „nem az emberi, hanem az isteni törvény köti és szabályozza." 

Nógrádmegyében a szügyi egyházban egyik ottani egyháztag vo-
nakodott volt nemesi birtokától a lelkésznek járó gabona-illetéket 
fizetni, s e miatta nmélt. minisztériumhoz felebbezett. A m. minisztérium 
az illetőt — véleményezésem alapján — a fizetés teljesítésére utalta. 

A honti esperességben a cseri egyházban is többen nem akarnak 
a lelkész és tanítónak birtok-aránylag fizetni „mint nemesek." A m. 
minisztérium a percsomagot hozzám küldte mint „hatáskörömben elin-
tézendőt." En áttettem azt a honti főespereshez, azon utasítással, 
hogy az illetőket jogos és méltányos keresetükben segítse. Azóta a 
cseri egyház felfolyamodást nyújtott be a főt. kerületi gyűléshez, 
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melyre nézve kérem, hogy — miután az ligy a honti esperesség által 
tárgyaltatott ugyan, de el nem intéztetett — egy bizottság neveztes-
sék ki, mely a percsomagot megvizsgálja s véleményét a gyűlés fo-
lyama alatt beterjeszsze. 

A f.-rakonczai — hontmegyei lelkésznek hivei ellen több éve foly-
tatott perét, mely szinte hozzám került a m. minisztérium utján, miután 
nem tartom igazságosnak a lelkész azon keresetét, hogy hivei azon föld-
jét is munkálják, mely neki a liivány kiállítása után történt tagosítás al-
kalmával jutott, melynek mívelésére tehát nem kötelezték magokat a 
hivek, az illető főespereshez azon utasítással tettem át, hogy a lelkészt 
a további perlekedésről lebeszélje, nem lévén amúgy sem épületes, ha 
a lelkész hiveivel perlekedik. 

A honti esperességben számos iskola, mint a törvény által előirt 
kivánalinaknak meg nem felelő — kormányilag megintetett. 

Az uj-pazuai egyházban az ottani elaggott lelkész és rendesen 
megválasztott kántor ellen fellázadt egyháztagok, ezen utóbbit hiva-
talától és fizetésétől tettleg megfosztották; s bár az illető főesperes a 
távol eső egyházban több izben fáradozott s a jó rend helyreállítása 
nem az ő erélyes intézkedésén mult, a felbomlott rend mostanáig fenn-
áll. A horvátországi világi hatóság a főesperes megkeresésére — bár 
ez több hó előtt történt — sem nem válaszol, sem nem intézkedik, 

f b 

Ataljában tekintettel a Zágrábban keletkezett evang. egyházra, 
valamint Fiúméban, sőt Boszniában is elszórtan lakó számos protes-
táns hivünkre — idején valónak tartanám, hogy a mélt. és főt. kerület 
intézkednék, hogy vagy egy önálló horvát-szlavon esperesség szervez-
tetnék, vagy legalább kimondatnék, hogy a horvátországi protestánsok 
a magyar superintendentiák melyikéhez tartoznak. 

A „panszlavismus és protestantismus" czímíí füzet szerzője nyo-
mán indulva, a bányakerületi lelkészek és tanítók széltiben azzal 
lévén gyanúsítva, hogy a haza és a magyar állam ellen conspirálnak 
és a panszlavismusnak hódolnak, kötelességemnek tartottam, ezen 
főbenjáró vádaskodás ellen tiltakozni, még pedig azon az úton, amely 
úton a támadás történt. 

,r f t tt f • 0 méltósága a kerületi felügyelő ur, megbízva bennem, kinek 
10 év óta mint superintendensnek alkalmam volt a bányakerület ak-
korig meglátogatott 140 lelkészével és tanítójával megismerkedni — 
kegyes volt ama tiltakozáshoz hozzájárulni. 

Nálunk a panszlavismus a legújabb időben különféleképen liatá-
roztatván meg, a nt. esperességekhez intézett körlevelemben felhívtam 
az illetőket, hogy nyilatkozzanak, különösen arra nézve, hogyan le-
hetne magunkat ama megtámadtatásokkal szemben vérteznünk s fele-
kezetünk jó magyar hazafias hírét minden irányban megóvnunk? 

Sok azon véleményben van, hogy netalán jobb lett volna, ha 
ama kérdést nem is vetem fel. 

t 

En azonban úgy vélekedem most is, hogy ama kérdés elől nem 
2* 
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lehetett kitérnünk. Dűljön el valahára e kérdés, vannak-e köztünk 
haza- és magyar állam-eszme ellenesek? s ha volnának : bűnhődjenek; 
ha pedig nincsenek, vonattassanak felelősségre azok, a kik az evang. 
lelkészeket és tanítókat ily főbenjáró bűnnel gyanúsítani nem átalják. 

Én ma is úgy vagyok meggyőződve, hogy a bányakerületi lelké-
szek, a kik „magyar hazájuknak és koronás királyuknak" hűséget 
esküdtek, ezen szent esküjüket meg nem szegték; ha azonban mégis 
akadna, a ki ily esküszegőket ismer, mutasson rájuk, nevezze meg őket 
és bizonyítson ellenök. 

Nem tehetek róla, hanem a tapaszlalatok önkénytelenül is eszembe 
jut tat ják a XVII-ik század 2-ik felében egyházunkra nézve oly vég-
zetes következményű történteket. Akkor ugyan a protestantismust 
kiirtani szándékolt ellenfél, most pedig egyik hitfelünk, felül rá — állí-
tólag -— egy protestáns lelkész adta ki a vészt hirdető jelszót! 

Ám intézkedjék a mélt. és főt. kerület; hozza meg — ha szüksé-
gét látja — a legszigorúbb határozatot azok ellen, a kik hazafiúi szent 
kötelmüket megszegik; hanem intézkedjék arról is — kérem — hogy 
az audacter calumniatorok, kivált ha lelkészek, megbüntettessenek, 
mert igy sem a superintendens, sem a lelkészek nem járhatnak el jó 
kedvvel tisztükben. 

Közben megjelent nyomtatásban az aradáczi lelkész által szer-
kesztett — állítása szerint hivei előtt el nem mondott — uj évi predi-
káczió. Több tekintetben megrovás a láeső és könnyen félremagyaráz-
ható, indulatos kifakadásokat magában foglaló tartalma miatt, felhív-
tam a bánáti főesperest, hogy az illető lelkészt e miatt szigorúan 
kérdőre vonja s őt a füzet azontúli kiadásáról letiltsa. A bánáti partic. 
esp. gyűlés az én intézkedésemet szigorította azáltal, hogy az illetőt 
perbe fogatni határozta s tudtommal a per folyamatban van. A m. mi-
nisztérium erre vonatkozólag írt és a periratokat annakidején — bete-
kintés végett — magához felküldetni rendelte. 

Ezen kellemetlenségek után legyen szabad értesítenem a főt. 
közgyűlést, a pestmegyei esperességi egyházakban tartott kanonszerü 
látogatásomról. 

Ugyanis junius 15-én és 16-án a czeglédi egyházat (1. sz. 778) 
látogattam meg. Az itteni hivek 1783-ik év óta a tápió-sz.-mártoni 
egyház lelkészei által gondoztattak, miga Nógrád-, Zólyom-, Árva- és 
Nyitramegyéből ide telepített ágost. hitvallásuak anyaegyházzá nem 
alakultak. 1812-ben Legei Kristóf, 1840-ben Szeberényi János super-
intendens látogatta meg őket. 

A tagosítás alkalmából a kincstári uradalom a lelkésznek 107, 
az iskoláknak 114 holdat, a két tanítónak 107 holdat, a kántornak 
53 V2 holdat, a harangozónak 7 holdat, 1200 Dölivel hasíttatott ki, s 
e szerint a 381 V2 hold legjobb minőségű földdel biró czeglédi egyház 
anyagilag fényesen van biztosítva. 

Ezen jó anyagi helyzetének megfelel a szellemi állapotuk is, a 
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mennyiben derék lelkésze, Török József nemcsak mint kitűnő szónok, 
hanem mint lelkiismeretes és hű sáfár is, a helyi buzgó felügyelővel, 
Feliczides Sándorral karöltve, a rájok bízottakban lelkiismeretesen 
járnak el. 

A két iskolában, melyek külső berendezésük tekintetében ritkítják 
párjukat az országban, nagy sikerrel működik Mészáros János és 
Alexi Lajos. Ezen iskolákkal egybekapcsoltan fennáll itt egy női mun-
kában gyakorló iskola, mely kitűnő eredményt mutat fel. Alapítója a 
lelkes és kegyes özv. Dedéné asszonyság, ki a lelkész és a helyi nő-
egylet által istápoltatva egész odaadással fáradozik, hogy ezen szép 
és hasznos intézmény virágozzék. 

Meghagyatott: hogy a Nagy-Abonyban és Törtelen tartózkodó 
ág. h. evang. hivek egyházi szervezése eszközöltessék; hogy külön 
egyházi jegyző bizassék meg a jegyzői teendőkkel, s ne a lelkész ve-
zesse mint eddig a jegyzőkönyvet. Az iskolákban Luther Kátéja tanít-
tassék. A lelkész, a ki ekkorig rendes hiványnyal nem bir, azzal ellát-
tassák. Nemkülönben, hogy az egyház rendes sírásót fogadjon, az 
esketések pedig az adventi és böjti időben ne történjenek. 

Kecskeméten (1. sz. 624) junius 17-én működtem. Hogy a 16-ik 
század második felének elején itt az evangélikusoknak már virágzó 
egyházuk volt, igazolja az 1564-ik évről fenmaradt oklevél, mely szerint 
a „lutheránusok és pápisták" az egyetlen kőtemplom használata felett 
szerződésre léptek. 1791-ben rendeztetett be a mostani díszes templom 
helyén egy szerény imaház, paplak és iskola, s 1792-ben iktattatott 
be az első lelkész. A nagy áldozatokkal felépült templom — melyre 
1860 óta 32,000 frt költetett — a paplak és tanítói lakhely, azonkívül 
a jól gondozott bérház — mely mintegy 500 frtot jövedelmez éven-
ként — és boltok, nemkülönben a város közelében 2400 frtért vett 
13V2 hold jó minőségű szántóföld; mindezek arról tanúskodnak, hogy 
a híveknek egyházukhoz való ragaszkodása igen élénk, áldozatkész-
ségük igen tiszteletre méltó. 

A jelenlegi lelkész, Laukó Károly, minden tekintetben olyannak 
bizonyult, mint a ki hivatva van arra, hogy ama jó és nemes indulatot 
ezen kisded egyházban tovább fejleszsze és fokozza. Akár mint ihletett 
szónok, akár mint a gyakorlati lelkészkedés terén kiválóan munkás, 
birja bivei szeretetét, bizalmát s tudja őket lelkesíteni az egyház ér-
dekei iránt. 

Irsán (1. sz. 1633) junius 18-án jártam el. Ezen egyháznak ke-
letkezése 1713—14-re tehető. Hivei leginkább Nógrádmegyéből tele-
píttettek ide. Első imaházuk 1722-ben épült. A mostani templom 
1801-ben szenteltetett fel. Anyakönyvei 1731-től vannak. Irsai Irsay 
Károly ur az egyházfelügyelői tisztet 38 év óta méltón és fáradhatlanul 
viseli. A fiatal de buzgó lelkész, Jankó Károly, kinek kitűnő támaszai 
a helyi birtokosok, irsai Irsay György és József urak, látható jó si-
kerrel működik. 
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* A magyar istenitisztelet mindenben, a liturgiában is, a tóttal tel-
jesen azonosan végeztetik; ezen körülménynek tulajdonítható leginkább, 
hogy habár a hivek legnagyobb része tót anyanyelvű, azért mégis csak 
oly számmal és áhítattal vesznek részt a magyar-, mint a tót nyelven 
végzett isteni tiszteleteken. 

Meghagyatott: hogy a faiskola czéljának megfelelőleg körülár-
koltattassék. A végzett keresztelések után a komák által a paplakon 
szokásos pálinkaivás beszüntettessék. A temetések alkalmával az 
utolsó áldás ne az udvaron, de a temetőben történjék. A vacsi pusztán 
szaporodó evang. hivek érdekében, felkérettessék ő Fensége a góthai 
Koburg berezeg, hogy egy evang. tanítót állítson be, s az oda kijáró 
irsai lelkész és tanító számára némi jutalmat rendelni kegyeskedjék. 

Végre az Irsay nemes család jótékonysága és áldozatkészsége az 
egyház keletkezésétől fogva máig fényesen be lévén bizonyulva, ezen 
jótékonyság emlékének jegyzőkönyvileg való megörökítése, nemkülön-
ben a Diószeghy család jótékonyságának jegyzőkönyvileg való hálás 
elismerése elhatároztatott. 

Alberti (1. sz. 1888), hol is junius 19-én végeztem az egyház-
látogatást, 1711-ben keletkezett. A szinte felső vidékekről leszármazott 
hivek, elébb Hevesmegyében, aztán az itteni pusztán telepedtek le, 
27 szekérre felrakodva, lelkészt is hoztak magukkal. 

A mostani templom 1778-ban készült el; 1799-ben pedig a tornya. 
Anyakönyvei 1721-től valók. A jelenlegi lelkész, Kiss Endre, hűsé-
gesen gondozza a reábizottakat. A vallásukhoz ragaszkodó hivek, 
serényen gyakorolják a házi és nyilvános áhitatoskodást s az egyház 
szükségeire készségesen adakoznak. 

Két iskolát tartanak fenn, melyekben az illető tanítók híven 
járnak el. 

Meghagyatott : hogy az ezüst szelenczére a tulajdonos egyház 
neve és a beszerzés éve rávésettessék. A magtári tartozások vagy haj-
tassanak be, vagy pedig — készpénzzé változtatva — kellőkép bizto-
síttassanak. A lakodalmak és halotti torok alkalmával szokásban levő 
nagy költekezésektől a hivek óvakodjanak. Elt i l tat tak: a lakodalmak 
alkalmával a templom előtti muzsikálások és illetlen zajongások, vala-
mint a keresztelés beírása után a paplakon a komák által történő pá-
linkaivás. 

Ajánltatott végre a híveknek, hogy szerezzenek keresztelő követ. 
Pilisen (1. sz. 1887) junius 20-án ejtettem meg a látogatást. Ezen 

mezőváros 1721 -ik évig puszta volt, ekkor telepedtek ide az első la-
kosok, nagyobb részben Szirákból. Már 1724-ben téglából épült tem-
plomot állítottak fel, mely 1780-ig állott fenn, a mikor ugyanazon a 
helyen a jelenlegi — 1784-ben bevégzett templomot kezdték építeni. 
Anyakönyvei 1722-től vannak. 

A 33 év óta ezen egyházban szakadatlan hűséggel szolgáló lel-
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kész, Sárkány Sámuel kegyes lelkülete mintegy visszatükröződve ta-
láltatik a híveken. 

A templom belseje ékes, ugy mint minden egyebek is jó rendben 
találtattak. 

A 4 iskola egyikében a tisztes agg Kovács Andor, úgyis mint ne-
velő, úgyis mint tanitó 46 év óta munkálkodik ernyedetlenül. 

Meghagyatott: hogy a magtári tartozások pénzzé változtattassa-
nak, valamint az is, hogy a néhai b. Podmaniczky Anna végrendeleti 
hagyománya szorgalmaztassák, és ha ki lesz fizetve, a kegyes alapitónő 
neve alatt takarékpénztárilag gyümölcsöztessék. 

Gyónón (1. sz. 812) junius 21-én. Az ide 1740-ben telepedett tót 
ajkú hivek eleinte az irsai egyházhoz csatlakoztak, részben pedig a 
helyi reform, lelkész szolgálatát vették igénybe. 

Nagy zaklatásoknak voltak kitéve az akkori váczi püspök és a 
sári plébános részéről, daczára a reform, és kath. földesurak hathatós 
pártfogásának. Csak is az 1781-ben kiadott türelmi parancs mentette 
meg őket attól, hogy nem lettek római katholikusokká, ugy mint a 
szomszéd német Hártyán, mely annak előtte szinte evangélikus volt. 
1784-ben épült a jelenlegi paplak, 1785-ben a templom, 1870-ben pe-
dig egy uj iskola és magtár, mely 2800 frtba került. 

Az elhunyt lelkész, Bartholomeidesz Sámuel, 300 frtot hagyomá-
nyozott egy toronyórára, mely óra-alap eddig 757 frtra szaporodott. 

Az egyháznak jelenlegi hü lelkésze, Áchim Mihály, serényen és 
odaadással gondozza nyáját és az evangyéliomi hivő szellemet, mely 
a zapákat buzdítá; a reábizottak körül gyarapítani mindenkor iparkodik. 

Az 1840-ik évben megejtett egyházi látogatás alkalmával az isteni-
tisztelet szláv nyelven végeztetett, most pedig tisztán magyar nyelven ; 
miután a hivek 42 év alatt annyira megmagyarosodtak, hogy ma már 
a magyar nyelvben jártasabbak és igy nagyobb számban gyülekeznek 
a magyar, mintsem a szláv nyelven végzett istenitiszteletre. 

Junius 22-én a kies Nyáregyházán, ő mltsga Fabiny Teofil ur 
birtokán megpihentem. Számosan sereglettek oda az eddig látogatott 
egyházakból, valamint a közeli fővárosból is. Felejthetlen nap az bizo-
nyosan mind nekem, mind azoknak, a kik a kerületi felügyelő ur 
háza s uri családja körében otthonosan éreztük magunkat s ak ik mind-
annyian mindazt tapasztaltuk, a mit a legszívesebb vendédszeretet, a 
magasb míveltség és nyájas előzékenység és figyelem nyújtani képes. 

Igy iidiilten, jun. 23-án és 24-én Rákos-Palotán (1. sz. 600) já r -
tam el tisztemben. Az ittenievang. hivek régente a csömöri egyházhoz 
tartoztak; de miután emez templomától megfosztatott s anyaegyházzá 
lenni megszűnt: a fóthi lelkész gondjaira utaltattak. 

1749-ben császári parancs következtében a fóthi, valamint a 
palotai ev. hivek vallásuk szabad gyakorlatától megfosztattak, isko-
lájuk elvétetett s tanítójuk elűzetett. 
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A sok üldöztetés közt számban megfogyva, 1774-ben a czinkotai 
egyházhoz csatlakoztak. 

1793-ban iskolát és imaházat építtettek, és csak 1871-ben váltak 
el a czinkotai egyháztól s önállósíttattak. 

Még 1820-ban kizárólag a szláv nyelv használtatott, valamint az 
iskolában, ugy az imaházban is, most pedig a r.-palotai egyház tiszta 
magyar. Szép temploma 1855-ben épült. 

A jelenlegi lelkész Kolbenhayer Soma híven jár el tisztében. Bu-
dapest közele s az ottani piacz nagyon is elvonja a hiveket a szorgal-
matos templombajárástól, kivált vasárnap délelőtt. 

Uj-Pesten, mely K.-Palotához van csatolva, vagy 400 ev. hiv. 
lakik. Ezek utasíttattak, minthogy küldőik az egyházlátogatás alkal-
mával jelen voltak, hogy az istenitisztelet számára — mely után vágy-
nak — alkalmas helyiségéről gondoskodjanak, mely esetben nekik a 
szolgálatra kész r.-palotai lelkész felajánlotta, hogy most kezdetben 
legalább is negyedévenkint egyszer a közösen megállapítandó időben 
fogja nekik hirdetni az Isten igéjét. 

Elrendeltetett, hogy a gyermekek temetését is a lelkész végezze, 
mi eddig nem volt szokásban. A délutáni istenitiszteletet számosabban 
látogatván, mint a délelőttit, a lelkész készségesen ajánlkozott, hogy 
az adventi és a böjti időben, délután is tart prédjkácziót. 

Fótlion (1. sz. 406) junius 25-én; számra nézve csekély, de hithű 
és áldozatkész gyülekezetet találtam. Az 1827-ik évben az itteni 
község evang. uraságai udvari lelkészt tartván, megalapították az 
evang. egyházat. 

A mostani templom, magas tornyával együtt, a hivek nagymérvű 
adakozásából 1872-ben készült el. 

Jelenlegi lelkésze, Kemény Ödön — egyszersmind tanító — ifjú 
hévvel és buzgón végzi hivatalát. 

Czinkotára (1. sz. 2065) junius 25-én — Csömör lánygyülekezet 
útbaeső szép templomában megállapodván, a számosan egybesereglett 
hívekkel imádkozván és őket megáldván — este érkeztem s junius 26-án 
az egyház-látogatást bevégeztem. 

Az itteni hivek Zólyommegyéből, különösen Micsinyéről még 
1699-ben telepíttettek ide. A község a háborús idők miatt elpusztult; 
de ezek megszűntével az elszéledt lakosok újra visszatértek 1709-ben 
és 1724-ben egyházzá szervezkedtek. 

A mostani templom 1776-ban épült. Sok viszontagságok után, je-
lenleg egyike a legrendezettebb s legvirágzóbb egyházaknak a pesti 
esperességben. Lelkésze Jezsovics Pál, a páratlan egyházi felügyelővel, 
Marosy Károly úrral egyetértve s általa támogatva, a hiveknél val-
lásuk iránt ragaszkodást s áldozatkészséget kelteni, a fennvalókért 
buzogni és fáradni, sikeresen iparkodik, ugy, hogy ennek eredménye 
örvendetesen tapasztalható, látható. 

Eltekintve egyéb rendén találtaktól, az istenitiszteletnél alkal-
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mázott liturgia, melynek emeléséhez a derék tanítónak, Zsello Lajos-
nak mesteri orgonálása nagyban hozzájárul — valóban megható és 
szívemelő. 

Eszerint a canonszerü látogatást Isten jóvoltából az egész pest-
megyei esperességben befejeztem. Azt a hathatós istápolást, a melyet 
kerületi felügyelőnk, Fabiny ő mltsga részéről ezen utóbbi hivatalos 
tisztemben élveztem, nem hálálhatom meg eléggé. 

Hálával tartozom ő nagyságának, Földváry Mihály esp. felügyelő 
urnák, a ki megyeszerte nemcsak a törvényes bizonyságról gondos-
kodott, de személyes jelenlétével súlyt kölcsönözött eljárásomnak. 

Fogadják tiszteletteljes, hő köszönetemet feláldozó részvétük és 
hathatós közreműködésükért. 

Isten legszebb áldása nyugodjék rajtok, uri családaikkal egye-
temben. 

Nemkülönben hálás köszönettel tartozom az egyházak érdemes 
felügyelőinek, úgyszinte a nt. főesperes Láng Adolf és Melczer Gyula 
esp. főjegyzőnek, a kik hivatalos minőségben velem odaadással és hűn 
közreműködni szívesek valának. 

Utamról szóló ezen értesítésemet annak megemlítése nélkül nem 
végezhetem, hogy nsgs Bossányi László, országos képviselő ur, R -
Palotától kezdve, Fóthon és Czinkotán át Kőbányáig saját fogatán vitt 
és kisért, melegen érdeklődve egyházi és iskolai ügyeink körül, a mi-
vel hitfeleinkkel együtt önmagamat is elismerő hálára kötelezett. Él-
tesse őt a Mindenható. 

Az egyház Ura, a mi Megváltónk pedig adja, hogy az igy végzett 
munka, sz. országa dicsőítésére, a hivek tartós épülésére, evangyéliomi 
egyházunk üdvére váljék. 

rt 

0 Felsége méltóztatott megajándékozni legkegyelmesebben a kö-
vetkező egyházainkat: Micsinyének iskola-építésére 100 frt, Pitvaros 
és Albertinek 200—200 frt, Egyliázas-Maróthnak 100 frt templom 
építésre, Apovának iskola-építéshez 100 frt, Szegednek 300 frt, 
Nagy-Kürtösnek 100 frt. 

A némethoni Gusztáv Adolf-egylet által segélyeztettek: a bács-
szerémi utazó lelkész 43 frt 65 kr. — Badin 152 frt 27. — Bánsági 
missio 585 frt 65 kr. — Fóth 87 frt 85 kr. — Nagy-Szt-Miklós 46 frt 
85 kr. — Irsa 23 frt 43 kr. — Hodrusbánya 59 frt 20 kr. — Ras-
kantyú 175 frt 70 kr. — Kis-Semlak 35 frt 14 kr. — Kopanicza 
29 frt 80 kr. — Jakabfalva 49 frt 32 kr. — Buda 142 frt 55 kr. — 
Orsova 100 frt 17 kr. — Resitza 49 frt 32 kr. — Sándorfalva 82 frt. 
Szeged 490 frt 30 kr. — Szécsény 23 frt 43 kr. — Versecz 175 frt 
70 kr. — Vácz 161 frt 5 kr. — Fehértemplom 43 frt 92 kr. —Orsova 
ismét 174 frt — Özv. Lessichné 22 frt 62 kr. — Okruczkyné 52 frt 
20 kr. — Beckerné 17 frt 40 kr. — Összesen: 2823 frt 79 kr. 
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Ezenkívül a lipcsei központi gyámint, elnökség 300 frtot küldött 
hozzám, özv. Lessich Edénének, mely összeget egy magát meg nem 
nevezett kegyes nő felajánlott egy lelkész-özvegynő számára. 

Boldogult Zsedényi Ede-féle 100 frtos díjban a következő taní-
tókat részesítettem: Knezsovics Jánost, Pittner Pált, Záhon Pált, 
Bálás Andrást, Adelmann Györgyöt, Kubányi Jánost, Karner Mátyást, 
Galli Jánost, Gál Dánielt és Margócsy Gyulát. 

A Glosius-Artner Karolina-féle jótéteményben részesítettek : Tur-
csányi Adolf 100 frt, Fűrész Ferencz 100 frt, Gretzmacher János 
100 frt, Kernuch Dániel 80 frt, Scherer Konrád 80 frt, Lagler György 
80 frt, Klementisz Czeczilia 60 frt, Molitorisz Ernesztina 60 frt, Mocs-
kónyi Jozefa 60 frt, Okruczky Emilia 60 frt, Szalay Katalin 60 frt, 
Krausz Teréz 60 frt, Lippai Erzsébet 60 frt, Ritter Mária 60 frt. 
Összesen 1020 frt. 

A Glosius Sámuel- és Dániel-féle alapítványból élveztek: Valen-
tínyi Jenő, Balló Miklós, Kiiment Lajos, Szalay Ferencz, Szeberényi 
Lajos, Torda Lajos, Petz Gusztáv, Lacziak Mihály, Szabó Béla, Dras-
kóczy Ede, Krcsméry Emil, Korbélly Géza, Szlávik Mátyás és Czékus 
Gyula, 210 márkát egy-egy = 1745 frt. 

Székács Józsefpap-tanár-gyámoldai alaptőke 6875 frt. Ebből: 
Bansell Kálmán 100 frttal gyámolíttatott. 

Kerületi özv.-árvaintézeti tőke-alap 1881. év végével 29,189 frt 
51 krajczár. 

Mokossinyi Mihály-féle alapítvány = 13771 frt 65 kr. 

Népmozgalom 1881-ik évben. 

E s p e r e s s é g 
Keresz-
teltetett 

Temette-
tett 

Eskette-
tett Lélekszám 

Bács-Szerém . . . . 3529 2074 468 67253 
Bánát 1512 1081 348 28963 
Bars  118 99 34 2894 
Békés 5825 4109 1168 104648 
Budapest 811 746 252 12961 
Hont 694 677 239 23190 
Nógrád 1697 1555 530 42607 
Pestmegye 2217 1787 515 40472 
Zólyom . . . . . . 1516 1437 370 38247 

Összesen. . . 17919 13565 3924 361235 
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Az esp. özv.-árvaintézetek állapotának kimutatása. 

B s p e r e s s é g Tőke 
1880/81. 
szaporo-

dás 

Nyugdí-
jazottak 

száma 

Nyugdí j 
összeg 

Báes-Szerém lelkészi 1 0 8 1 4 5 0 9 1 6 9 4 5 
„ tanítói . 5 9 8 2 2 2 9 1 0 5 6 4 

Bánát 1 1 9 9 0 5 9 1 1 0 7 2 0 
Bars  1 4 7 3 9 7 2 8 0 
Békés 3 9 8 3 1 2 2 2 8 ? 2 1 2 0 
Budapest 4 8 9 1 2 2 2 9 5 6 1 1 1 2 
Hont lelkész-tanári . . 8 6 6 4 2 3 0 7 6 4 6 
Honti tanítók . . . . 3 8 3 2 — 

rj 

7 1 8 9 
Nógrád papi . . . . 2 3 2 0 8 1 9 1 3 6 9 

„ ' Bánóczi-féle . 1 3 1 1 8 — 3 6 8 4 5 
„ tanítókéi . . 5 9 8 6 — — — 

Pestmegyei lelk.-tanítói . 2 9 3 0 8 1 7 9 9 1 5 9 1 3 
Zólyomi közös. 1 3 4 9 9 7 4 8 1 1 5 8 7 

„ Grenczner-féle . 3 1 4 8 8 6 6 1 6 3 
Beszterczebányai helyi . 5 2 2 4 1 9 4 3 2 3 4 

Összesen . 2 2 4 9 8 9 9 0 0 6 1 4 8 1 0 4 8 7 

Az érettségi ezidei vizsgáknál helyettesíteni szívesek valának: 
Selmeezen : nsgs Farbaky István bányatanácsos és lyceumi felügyelő ur. 
Szarvason: nt. Áchim Ádám, nsgs Osztroluczky Géza esp. felügyelő, 
nt. Sárkány János, tek. Zsilinszky Mihály és Haviar Dániel urak. Buda-
pesten : nt. Bachát Dániel esp. ur. 

Segédlelkészekké felavattam : Szlávik Györgyöt, Almásra; Svehla 
Istvánt, Uhorszkára; Turcsányi Gusztávot, Lapujtőre; Reviczky 
Lászlót, Szarvasra; Reil Zsigmondot, Abelovára; Klimo Mihályt, Da-
rásiba; Szeberényi Lajost, Kis-Kőrösre; Kis Kálmánt, Lajosfalvára; 
Zsilinszky Andrást, B.-Csabára; Kvacsala Károlyt, Petrováczra; 
Lacziak Mihályt, Korponára; Draskóczy Edét, Holdm.-Vásárhelyre; 
Szabó Bélát, Budára; Szeberényi Lajost B.-Csabára; Riecsanszky 
Endrét, Pilisre; Krcsméry Emilt, Bagyinba; Petz Gusztávot, Hartára. 
— Tiz év óta összesen 84-et. • 

Hitjelölti vizsgát tettek: Schrott Péter, Koricsánszky Pál és 
Szekerka Pál. 
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Bács-szerémi esperesség. 

A) Meghaltak: Tessényi Ján. torzsai lelkész, érdemült főesperes. 
M. é. október 16-ára ki volt tűzve 50 évi jubileuma, s e napon temet-
tetett. Az esperesség lelkészi kara a tervezett ünnepélyhez vett neki 
egy gazdagon aranyozott serleget, egyháza pedig egy díszes bibliát. 

B) Változások: Főesperesnek, Belohorszky Gábor; alesperesnek, 
Róth Károly; szlavóniai alesperesnek, Stenczel Károly; jegyzőknek 
Bierbrunner Gusztáv, Kovalszky Lajos, Butlik Felix választattak, ez 
utóbbi egyszersmind esp. pénztárnoknak is. Torzsán Famler Gusztáv 
Adolf lelkészszé lett. Helyettes lelkészszé Stieglmár János, Cserven-
kán; Korossy Emil, Uj-Pázuán. Segédlelkészszé: Kvacsala Károly, 
Petrováczon. Tanítókká lettek: Kovil-Szt.-Ivánon Karner János : Fe-

f 7 
ketehegyen Schorr József; Bulkeszen Zumpft Ágoston; Sz.-Tamáson 
Bruckner János;] llokon Maliak József; Kis-Kéren Jahn János, okle-
veles tanítók. 

C) Építkezések, áldozatok: Bingula uj haranglábat csináltatott 
150 frtért. Beska 20 ezer téglát égetett uj imaház számára. Kiszácson 
a templom 300 frton renováltatott. Kovil-Szt-Iván imaházát kőfallal 
bekeríttette 365 frton s 300 frtot gyűjtött hivei között uj orgonára. Kul-
pinban az iskolának vett épület be lett rendezve egy tanító-laknak s 
két iskola-teremnek 512 frton. Gyümölcsös kert gyermekek tanítására 
alakíttatott. A paplak bekeríttetett 90 frton. Simo Endre és Helén 
93 frtnyi oltár-feszületet adományoztak. Lalityon iskola-épületek cse-
réppel fedettek 600 frtnyi költséggel. Egy uj harang megszerzéséhez 
a szükséges pénzt gyűjtik. O-Kér a papi kertet 400 frtnyi költséggel 
bekeríttette. Falánka épület javításra 150 frtot költött. Klein Ferencz 
ügyelő ur templom-építésre 1000 frtot adományozni magát lekötelezte. 
Petrováczon Lekár Pál 160 frton keresztelő medenczét szerzett. Lekár 
Mária 40 frtos oltárterítőt ajándékozott. Torzsán Schmidt Károly köz-
ségi biró, egyházunk buzgó tagja 10,000 frtból álló alapítványt tett 
az iskola számára. Újvidék 7790 frtnyi templom-alapot mutat ki. 

D) Segélyezések: Gusztáv Adolf-egylettől kapott Újvidék 56 frtot. 
Vándorlelkész 43 frt 93 krt. Ugyanez esperességtől 100 frtot. 

E) Irodalom: Koch Józseftől megjelent: Geschichte von Kis-Kér. 

Bánáti esperesség. 

A) Meghaltak: Bariss Sándor, lieblingi lelkész. 
B) Változások: Lieblingen Zvarinyi Emil választatott meg lelkész-

nek. Lajosfalvára Kiss Kálmán jött segédlelkésznek. Hüvössi Lajos 
utazólelkész távoztával Zvarinyi Emil lett utazólelkész. Lieblingen 
Grassel József ideigl. tanító véglegesítetett. Hajdusiczán Gőrik Lajos 
lemondása folytán Zatyko Mihály lett tanítónak megválasztva. Nagy-
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Semlakon a tavaly lemondott Jurányi Miklós, tanító, újra elfoglalta 
helyét. 

Felügyelőkké meg választattak: Nagy-Kikindán Belicska Béni, 
szolgabíró. Lúgoson Pattyánszky Elek alispán. 

C) Építkezések, áldozatok: Sándorfalva templom-építési tőkéjét 
kivetés utján 1000 írttal gyarapította. A községtől ingyen nyert tem-
plom-helyet 300 frt felülfizetés mellett elcserélte egy a község leg-
szebb helyén levő telekkel. A temesvári egyház lelkészének fizetését 
200 frttal javította. Nagy-Becskerek néhai Benkó György és Mocz-
kovcsák Károly volt lelkészeinek sírköveket emelt 300 frtnyi költség-
gel. Lúgos egyházi épületei javítására 100 frtot fordított. Birda V4 telek 
földet vett 560 írtért a lelkészi fizetés gyarapítására. Versecz 200 frtot 
költött egyházi épületei javítására. Franczfeld egy harangját átöntette 
446 frtnyi költséggel s templomát tetemes költséggel tataroztatta. 
Vukwa p/iplakát és templomát 140 frtnyi költséggel javíttatta. Az an-

talfalvi egyház tanírói fizetését emelte. 
D) Segélyezések, adományok : Nagy-Becskereknek Kozsák Erzsébet, 

szolgáló, 40 évi keresményét, 500 frtot hagyományozott. Vukova 
paplaka javítása és egy egyházi szekrény beszerzésére a buziási ura-
dalmi tisztek 44 frtot adakoztak. Tem.-Buty innak a bécsi biblia-tár-
saság 20 drb uj testamentomot ajándékozott. A temesvári egyháznak a 
Zauner-Hissinger család díszes és értékes oltárterítőt ajándékozott. A 
lugosi egyház a néhány buzgó egyháztag által rendezett tánczvigalom 
jövedelméből 200 frtot kapott. Az antalfalvi község a közös vagyon-
ból 24000 frtot adott az egyház rendelkezésére, a lelkészi fizetés biz-
tosítása czéljából. 

Barsi esperesség. 
A) Változások: Felügyelővé lett Belcsák László, lévai közjegyző, 

Vezekény-Farnadon; ideigl. tanítóvá Frecska István, Léván. 
B) Építkezések, áldozatok: Körmóczbánya a város bőkezűségéből 

temetőjét a felső oldalon is kőfallal látta el 350 frtnyi költséggel. 
Szelezsény újból fedette a paplak melletti istállót. Vezekény javíttatta 
orgonáját 47 frtnyi kiadással. Léva 2300 frton egy telket s házat vett 
iskolának s azt 300 frtnyi kiadással átalakíttatta. 

C) Segélyezések, adományok: Körmóczbánya a várostól a rendes évi 
1000 frton kivíil 350 frtot a temető bekerítésére; egyes Iii vektől (a 
gyászoló Paulinyi családtól 20 frtot), összesen 42 fr tot ; Klobusiczky 
Ede gondnok úrtól 2 drb szőnyeget a szekrestyébe; Bada Mili haja-
dontól hímzett bársonyterítőt a szószék támlájára; többektől 6 pár 
oltári viaszgyertyát. Vezekény-Farnad Belcsák László felügyelő úrtól 
iskolai czélokra 20 frtot, magyar énekkönyvek beszerzésére 10 frtot, 
egy orgona-iskolát, szorgalmas tanulók jutalmazására 4 frtot, lakatos 
szerszámgyüjteményt s nyári ruhakelmét. Farnad az esztergommegyei 
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alapból a magyar íiyelvben kitűnt tanulók számára 4 frtot. Vezekény 
a paplak-építési tökéhez egyes hivektcil 14 frtot. Léva a várostól 
131 frt 50 krt. 

Budapesti esperesség. 
A) Meghaltak: Pfitzner János, elemi tanító ; dr. Kari János, fo-

gy mnásiumi tanár. 
B) Változások: A magyar egyház a folyó 1882-ik évben egy káplán! 

állomást létesített évi 400 frt fizetéssel, lakással és ellátással, ezen 
állomásra pedig Greifenstein István, volt budai segédlelkészt és elemi 
tanítót választotta. A megürült tanítói állomást Kardevan Vilmos, 
lőcsei volt helyettes lelkészszel töltötte be a magyar-német egyház, még 
pedig véglegesen; a megürült főgymnásiumi tanszéket pedig Ulbrich 
Sándorral, mint ideiglenes tanárral. A budai egyháznál Greifenstein 
István káplán és tanító helyére Szabó Béla választatott káplán-tanítóul. 

C) Építkezések, áldozatok: A magyar-német egyház három uj iskola-
termet és egy chemikus laboratórium termét rendezte be. Budapest 
fővárosa a mult évben ugyanezen egyháznak elemi iskolai czélokra 
nyújtott 3000 frtot, mint rendes évi segélyt vette fel évi költségvetésébe. 
A szláv egyháznak templom-javításra 1000 frtot adott. 

D) Segélyezések, hagyományok: A magyar egyház Pápát 25 frttal 
segélyezte. A budai egyháznak a fővárosi egyesült takarékpénztár 
50 frtot szavazott meg. Ugyanott az iskola-alap javára rendezett bál 
193 frtot jövedelmezett A szegény gyermekek téli ruhával és tansze-
rekkel leendő ellátása czéljából 495 frtot gyűjtött. Győry Vilmos köz-
benjárása mellett a vádi fiókgyülekezet a budapesti Tabitlia-egylettől 
kapott 10 frtot, mely összegen vétetett 30 darab Gönczy-féle a-b-c-és, 
4 drb győri énekes-könyv, s ezzel kedvező sikerrel kezdetett meg az 
iskolában a magyar nyelv tanítása s a már régebben behozott magyar 
istenitisztelet megkettőztetése. 

E) Irodalom: Doleschall Sándortól megjelent: „Evangelischer 
Confirmanden-Unterriclit, zweite vermehrte Auflage." — Német Károly 
hitoktatótól: „Kis imádságos könyv protestáns gyermekek számára, 
iskolai és magánhasználatra." Továbbá: Keresztyén kis énekes és imád-
ságos könyv és 38 szokottabb egyházi dallam, a vallás-oktatáshoz 
segédkönyvül. 

Békési esperesség. 
A) Kihunytak : t.-komlósi ifjú lelkész, Zsilinszky Mihály ; szentesi 

tanító, Macskássy Sámuel; szarvasi tanító-nesztor, Zvarinyi Lajos ; 
m.-berényi érdemdús német lelkész, Petz Gyula; b.-csabai tanító, 
Soltész Nándor. 

B) Változások: Lelkészekké választattak: Frint Lajos, Aradon; 
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Gajdács Pál, T.-Komlóson ; Dax György, Mező-Berényben. Tanítókká 
lettek: Szentesen, Sáling Géza; Szarvason, Csernák János ; Gyomán, 
Lautner Adolf; B.-Csabán a polgári iskola tanárául Petrovics Soma, 
egyszersmind magyarlelkész. Segédlelkészekké lettek : Szarvason Re-
viczky László; B.-Csabán, Zsilinszky Endre és Szeberényi Lajos. 

C) Építkezések, áldozatok: Alberti 667 frt 75 kron egy 4 mmázsás 
harangot s 1220 fi'ton egy 8 változatú uj orgonát szerzett. Ambróz-
falva a b.-csabai egyháztól ajándékba nyert orgonája behelyezésére 
80 frtot költött. Apatelek egyházi épületeit 70 frtnyi költséggel tata-
roztatta. Bánfalván az iskola uj zsindelytető alá vétetett; a paplak 
melléképületeivel gyökeresen javíttatott; a tanítói laknál uj kamara, 
istálló és szín építtetett, Összes költség 500 frtot tett. T.-Bánhegyes 
templomát és paplakát 410 frtnyi költséggel újonnan zsindelyeztette. 
B.- Csaba két népiskolát épít s ezekhez két tanítói hiványt alapít, egyet 
a felső \ygen, másikat a szőlőkben. T. Földvár uj orgonát szerzett 
2000 frton, ennek elhelyezhetése végett a karzat nagyobbíttatott 
500 frton; az iskola újra fedetett s a tanítói lakkal együtt javíttatott 
475 frtnyi költséggel; templom és paplak körüli javítás 300 frtot vett 
igénybe Gyoma paplakot építeni szándékozván, 50 ezer téglát éget-
tetett. T.-Kondáson az egyház a községgel együtt magtárai fölé eme-
letet építtetett, bérháznak. Ez építkezés 4000 frtba került, ugy, hogy 
a költség és jövedelem felerésze az egyházat illeti. Makó egyházi 
épületei tatarozására 50 frtot költött. Nagylak orgonáját 1200 frtnyi 
költséggel javíttatja. Orosházán egy iskola javíttatott 2679 frtnyi költ-
séggel ; a templom szélfogó ajtókkal láttatott el, önkénytes adomá-
nyokból begyült 303 fr t . ; egy másik iskola telkén istálló építtetett 
287 f r t ta l ; az egyház 1000 frtnyi tartozását a bányakerületi pénztár-
nál törlesztette. Pitvaros épülőfélben levő templomára 250 ezer téglát 
égettetett, mihez Mezőhegyesről 1000 mázsa szalmát kapott; 2000 frt 
értékű orgonát készíttetett; meglevő harangjai mellé egy 1200 frt 
értékű 8 m. harangot és vasállványt szerzett. Szarvas 1400 frton 
iskolatelket vett. Szemlak templomát kívülről és a toronytetőt 204 frt 
költséggel javíttatta, s orgonáját hangoltatta. F.-Varsándon a lelkész-
lak melléképületei 200 frtnyi költséggel részben javítva, részben 
újonnan építve lettek. 

D) Segélyezések, adományok: Albertinek T.-Komlós templom-épí-
tésre 138 frt 62 krt gyűjtött; egyéb kegyadományokból befolyt 271 f r t ; 
toronyórát a község igért szerezni. Ambrózfalva B.-Csabától 200 frt 
értékű orgonát kapott ajándékba. Apatelek magtára szemenként 18 kb. 
búzára emelkedett. Arad az első aradi takarékpénztártól isk. czélokra 
20 frtot; nsgs Le Beau ezredes úrtól Európa térképét kapta. Gyomán 
az építendő paplakra Eiler Mihály 500, Eiler András 400 és Piltz Mi-
hály 100 frtot adományoztak. Pitvaroson az uj templomra a község 
500 frt értékű toronyorát készíttetett. Szarvason néhai Jánovszky 
Sámuel és özvegye, született Janúrik Erzsébet kegyes adományából 
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lak felépült; a Szeged városnak küldött könyöradományból az egyház 
4535 frt 72 krt nyert; Németország, Hollandia, Norvégia és Ameriká-
ból küldetett 8798 frt 17 k r ; Fabiny Teotil ur ő mltsgának a templom 
felszerelésére Budapesten eszközölt gyűjtése tett 738 frtot. Ez ado-
mányok összege 16173 frt 89 krra rug. Szemlak a községtől harmadfél 
kat. holdnyi területet kapott temetkezési czélra. N-Sz-Miklóson egy 
tavaszi mulatság 300 frt tiszta jövedelmet eredményezett. F.- Varsán-
don tek. Kaiser Gyula ur egyh. felügyelőnek választatván, az egy-
háznak egy értékes, aranyrojtos bársony oltárterítőt s atlasz kehely-
takarót ajándékozott; templomi alaptőkére begyült: Kristofcsik Pál 
hagyatékából 30 frt, Weidenfeld Bernáttól 13 frt, N. N. házaspártól 
53 frt 50 kr., ifj. Jeszenszky Jánostól 5 frt, s többektől 13 frt 10kr., 
összesen 114 frt 60 kr. Nmltsgos br. Edelsheim-Gyulai Lipót ur évi 
rendes adománya, 20 frt befolyt. A kerület régibb adományát az idő-
közi kamatokkal együtt Összesen 157 frt 65 krt az egyház esp. hiva-
taltól átvévén, templomi alaptőkéjéhez csatolta. A b.-csabai egyház az 
egyház-maróthi templom-építésre 50 frtot adott. 

Nógrádi esperesség. 
Aj Meghaltak: Bartos Pál dengelegi, Figuli Pál felső-sztregovai, 

és Dornyák Márton terényi tanítók. 
B) Változások: Uhorszkán Gáber Gusztáv, (Jseh-Brezón Beniczkv 
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Árpád, Dobrocson szintén Beniczky Árpád, Gután Hanzély Béla, Le-
génden Sandtner Gyula, Bánkon pedig Veres Ernő lettek egyház-
felügyelőkké megválasztva. Svehla István esperességi, Turcsányi 
Gusztáv lapujtői, Reil Zsigmond abelovai segédlelkészekké lettek. 
Tanítók választattak: Agárdon Pittner Pál, Szirákon másod-tanítónak 
Sztacho József, Dengelegen Honéczy Sándor helyébe Kalanda János, 
Felső-Sztregován Kiszely János. Segédtanítókul: Krcsméry Károly 
Béren, Labáth Lajos Gután, Honéczy Gyula Dengelegcn, Bagyinka 
Pál Terényen, Rozlozsnyák János Losonczon lettek alkalmazva. 

C) Építkezések: Salgó-Tarján templomot épített; Luczin templomát 
s a paplakot javítatta; Sámsonháza a paplak mellett istállót épített, 
papi és tanítói kerteket keríttetett, iskolájára uj ablakokat szerzett, 
vízcsatornát javíttatott, összesen 300 frt költséggel; Bér templomát 
újból fedette 100 frt költséggel; paplakja kertjét keríttette újból 
1 50 frtnyi költséggel; Dengeleg uj paplak építéséhez készül; Nagy-
Kürtös 355 frt 17 kr. kiadással tornyát javít tat ta; Zahorán egy fél má-
zsás harang csere utján 50 frt ráfizetéssel szereztetett; Agárdon iskola 
javíttatott 40 frt költséggel; Bánkon a paplak 90 frt, Surányban a 
templom 20 frt költséggel lett kijavítva; Terény 2ú jharangot szerzett 
441 frton s imaházat javított 181 frt kiadással; Szügy 3 uj harangot 
vett 1920 frton ; Cseli-Brézó iskolájára uj ajtót s uj ablakokat csinál-
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tátott 25 frton; Kálrió-Garáb templomának födelét javította 90 frtnyi 
költséggel; Berzencze tornyot épít; Tamási a templomba uj padokat 
csináltatott, alját kitégláztatta 950 frt költséggel; Podrecsány orgonát 
javíttatott, Tosoncza szintén ; Abelova a paplak melletti kertet deszká-
val keríttette körül 34 frtnyi, az istállók és a pajta fedelét javította 
52 frtnyi költséggel; Buda-Lehotán az iskolának kút ásatott 33 frton; 
Nagy Libercse templomot javított 140 frton s 33 frt értékű vaskályhát 
állíttatott be a tanterembe; Maskova templomának s parochiájának 
fedelét zsindelyeztette, a lelkész pajtáját és istállóit javíttatta s a pap-
lakot kőfallal kerítette körül 100 frt kiadással; Turicska templomot 
javíttatott 80 frt költséggel s a lelkészlak mellett uj pajtát és istállót 
épít; Dobrocson, Vámosfalván, Kotmán-Lehotán 1000 frt költséggel 
iskolák javít tat tak; Szinobánya a tanítói lak mellett pajtát és istállót 
épített 700 frt kiadással; Nagy-Lamon a paplak javíttatott s cseréppel 
fedetett 648 frt 41 kr. költséggel, s juhakolt épített4)0 frton; Lesten 
uj oltár és szószék épült ; Turopolya a paplaknál udvar-kaput csinál-
tatott s a csűrnek egy részét fedette 75 frton; Szenna tornyát 300 frt 
kiadással újból fedette; Alsó-Sztregován a lelkész és tanító pajtái javít-
tattak 24 frton. 

D) Adakozások: Luczinban a templom s paplak kijavításához az 
egyház hivei 382 frt 63 kr., többen 100 frt 20 krral járultak. Lapujtön 
Gönczöl János és Kohári János salgó-tarjáni bányatársulati r. k. val-
lású elemi tanítók az iskolai növendékeket egész éven át tollal, toll-
szárral, palavesszővel, irkák s másnemű papirossal látták el. A salgó-
tarjáni templomra adakoztak: Holczspach A. és fiai 95 métermázsa 
meszet 122 frt értékben; Kólin Móricz 10 frtot, Osztroluczky Géza 
100 frtot, ifj. Weissenbacher János (harangra) 4 frt 10 krt, Altné 8 frtot; 
Tussentaller Gyula gyűjtése 40 f r t ; Gömöry Sándor gyűjtése 24 f r t ; 
Gercser Ferencz r. k. 12 frt; vasgyári társulat központi igazgatósága 
200 fr t ; salgótarjáni takarékpénztár 100 fr t ; Maczkó Pál 10 frt. Sám-
sonházán : Plachy Gyula 50 f r t ; ő mélt. gr. Gyürky Ábrahám nógrádi 
főispán 50 f r t ; ő mélt. Tisza Kálmán ministerein. 20 f r t ; őcs. kir. Fens. 
József főhercz. 20 f r t ; VladárAgonás Luiza 5 f r t ; ő mélt. Szontagh Pál 
10 fr t ; P. M. 5 frt ; Zsivora György 10 f r t ; Plachy Tamás gyűjtése 
111 f r t ; Osztroluczky Géza 10 frt; Pongrácz György 5 f r t ; Beniczky 
Gyula esp. felügyelő 10 f r t ; ő kir. Fens. Szász-Koburg-Góthai Fülöp 
berezeg 20 frt. Szécsény: könyöradományokból a templomra befolyt 
61 f r t ; ugyané czélra adakoztak: Janik János 1 frt, Oravecz Márton 
5 frt, Labáth Amália 2 frt, Gusztáv Adolf-egylet 23 frt 4 3 kr., a szé-
csényi takarékpénztár szorgalmas tanulók számára 12 frtot adomá-
nyozott. Gután: a község közlegelőjéből 35 holdat az egyházhivek 
felszántva, árpával bevetették s jövedelmét egyházi czélokra szánták; 
Hanzély Béla felügyelő iskolai padokra 20 frtot ajándékozott; vizsga 
alkalmával Putz Lajos lelkész, Hanzély Béla felügyelő s a község bí-
rája többrendbeli ajándékokat osztottak. Dengelegen: az építendő pap-
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lakra ajándékoztak: br. Radvánszky János 30 frt, br. Radvánszky-
Podmaniczky Mária asszony 10 frt, br. Podrrianiczky László 10 frt, 
özv. Meskó Miklósné 10,000 drb téglát, gr. Degenfeld Lajos 15 frt, 
Bozó Pál 10 frt, Dessewffy Ottó 10 frt, Okolicsányi József 5 frt, Veres 
Pál 5 frt, Weissenbacher János 5 frt, Placliy Gyula 5 frt, Valentinyi 
Samu 20 frt, Maróthy Emil 2 frt, Honéczy Sándor 2 frt. Szirákon: az 
újonnan szervezett másodtanítói állomás jövedelmének biztosításához 
járultak : magok a liivek adójuk 50/0-vel; életük tar tamára: Bozó Pál 
40 f r t ; gr. Degenfeld Lajos 5 % - adóval (k. b. 50 frt); Szontagh An-
tónia 5°/0 adóval (k. b. 18 f r t ) ; Dessewífy szül. Traitler Katalin 5°/0 
adóval (k. b. 18 frt); Szúdy Károly 5°/0 adóval (k. b. 2 frt 50 kr.); 
azonkívül, mig Szirákon laknak: Kaszay Zsigmond 5 frt, Méhes Sán-
dor 5 frt, Kun Barna 5 frt, Hoicsy Miksa r. k. 2 frt, Placliy Gusztáv 
2 frt, Kompanik János r. k. 3 frt, Ungváry József 1 f r t ; a vizsgák 
alkalmával gr. Degenfeld Ilona asszony 2 bibliát és 12 ezüst húszast 
osztott szét a növendékek között. Vanyarczon: nsg. Veres Pál a két 
tanítónak 1 — 1 aranyat ajándékozott; gr. Dégenfeld Ilona asszony 
3 frtot, Rudnay Szilárd 3 frtot, nsg. Dessewffy Ottó 3 frtot, az egy-
ház pedig a Zelenka-féle alap kamataiból 2 frtot osztottak a szorgal-
masabb tanulók között; Sárkány Emil Kis-Zellőn és Zoborban a 3 leg-
jobb tanulót 1 — 1 könyvvel jutalmazta meg. Nagy-Kürtösön: Csemiczky 
Károly ur 5 legjobb tanuló között 5 frtot osztott ki. Legenden : Sandtner 
Gyula felügyelő ur két tanulónak 1 — 1 frtot ajándékozott. Felsö-Petény-
ben szintén Sandtner Gy. felügyelő ur 1 számoló-gépet az iskolának, 
1 — 1 frtot a szorgalmas tanulóknak adott; br. Radvánszky Antalné egy 
nagy földgömbbel, két térképpel, természetrajzi s természettani fali-táb-
lákkal és métermértékek gyűjteményével ajándékozta meg az iskolát. 
Agárdon: Illés O. felügyelő a magyar nyelvben tett előmenetelért 20 frt. 
ajánlott fel a rendes tanítónak; Angyal Béla körjegyző évenként 
2 friot a szorgalmas tanulók díj azasara. Nógrád-nak: Veres József 
100 frtot hagyományozott; Bánk-nak ugyancsak Veres József hagyo-
mányozott 500 frtot, Zmeskál Kálmán ajándékozott 50 frtot. Surdny-
Terény-hen az imaház javításához szükséges fát Sréter Alfréd, gr. Teleky 
S. örökösei, Beimel Sámuel és Schönberg örökösök ajándékozták. 
Szügy: az uj harangok beszerzéséhez járultak : Hanzély László 105 frt, 
Lévay Henrik 50 frt, Paksy Ádám 45 frt, Beniczky Mihály 30 frt, 
Sándor Károly 30 frt, Tolnay Gedeon 30 frt , Thébusz Jánosné 30 frt, 
Tornyos Vidor 30 frt, özv. Folkusliázy Mihályné 30 frtokkal. Apát-
falván: Búsbak Ádám felügyelő 5 frtot osztott szét a növendékek kö-
zött. Abelován: egy márványkőből készült keresztelő medenczére az 
egyházhivek 100 frtot adakoztak. Turicskán: Knöpfler Károly r. k. 
10 frt értékű fát és üveget ajándékozott. Lónyabányán: Geduly Elek 
lelkész G tanoncznak 1 — 1 huszaszt, 10-nek 10 krosokat, a tanítónak 
3 frtot adott ; Zelenka Gyula esp. ügyvéd 2 tanoncznak 1—1 frtot 
ajándékozott. Kónyán: Hermann Imre r. k. 2 tanoncznak 2 frt adott. 
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Uhorszkán: az építendő toronyra: Gáber Gusztáv felügyelő 50 frtot; 
Uliorszka községe adakozás utján 500 frtot, Rónya községe 200 frtot, 
Csepkó Mihály 50 frtot adott. Nagy-Lamon: Dérer János lelkész 
1 bibliát s 1 képes kátét adott a tanulóknak. Besten: Molitorisz Bor-
bála oltárterítőt ajándékozott. Turopolyán: a nők 18 frt értékű oltár-
csokrot ajándékoztak; Trnyik Mátyás érdemült gondnok az egyházra 
70 frtnyi alapítványt te t t ; Batyor János hagyatékából 10 frt adomá-
nyoztatott az egyházra. Veresen: Garay Mária hagyatékából az egy-
háznak 20 frt, az iskolának szintén 20 frt adományoztatott; Meszjar 
Mátyás turopolyai lakos pedig 15 frtot adott. Szennán, Süly én, Pribojon, 
Borosznokon és Száraz-Brézón Bodiczky András lelkész vallásos köny-
vekkel ajándékozta meg a tanonczokat. Felsö-Sztregován több egyház-
tag 7 frtot adott a templomra, Szontagh Sámuel lelkész 2 szorgalmas 
tanulónak 1—1 frtot ajándékozott. Alsó-Sztregován: Bácsik János kis-
libercsi lívkos 2 frtot adott az egyházra. 

Honti esperesség. 
A) Halálozás: Brózik András, ötven éven tul hivataloskodó s 

három évtől nyugalomban élő, cseri tanító. 
B) Változásuk: Felügyelőkké lettek: Hodrusbányán a leköszönt 

Lukács Gyula helyébe Uschibeck Mihály bányatiszt; Placliy Gyula 
földbirtokos Szakálloson-. Haincz Hugó selmeczi ügyvéd Bagyonban; 
Placliy Bertalan tanfelügyelő Herzsenyén. Segédlelkészektil hivat tak: 
Bernát Sándor Selmeczbányára. Szlávik György Felső-Almásra és Klimo 
Mihály Darázsiba, Tanítók lettek: Paulo János Kis- Csalomián, Sztik 
Gyula Bácsfalun, Szvetlik János Keszihóczon. 

C) Építkezések: Apova uj iskoláját — a fa- és kőanyag, ugyszinte 
a napszám árát be nem számítva — 800 frtnyi költséggel felépíttette. 
Bagyon 400 frt költséggel uj tantermet emelt s a paplakra 103 frtot 
költött. Bagonyán az oltár 40 frt értékű vasrácsozattal vétetett kö-
rül. Bakabánya a paplakot egy szobával bővíttette s a templomot 
uj ablakokkal látta el, 900 frt költséggel. Csanlc templomát kikövezte, 
az oltárt felékesíttette és ur-asztali edényeket szerzett 115 frt árán. 
Dacsolam a templomot és tornyot újra fedette s mindkettőt belül és 
kiviil kimeszeltette 400 frt költséggel. lJerzsenye a tantermet felépít-
tette ; Ks só pedig tantermet épít, valamint Nemes• Varbók is. Kózép-
Palojta a lelkészi lakot gazdasági épületekkel vette körül 300 frtnyi 
költséggel. Selmeczbánya két harangot szerzett 1116 frt költséggel. 
Zsember iskola s imaházát 1467 frt költséggel teljesen rendbehozta ; 
Méznevelö, és Ipoly- Vecze templomot épít. 

D) Kegy adomány ok: Bakabányán Klobusnyik Mária, szül. Gracza, 
200 frtot hagyományozott az egyháznak. Báton Dodok Zsuzsánna egy 
200 frt értékű szántóföldet hagyott az egyháznak. Kis-Csalomián 
Braumüller Sándor ur leánya lakadalma alkalmával 27 frtot és 
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Paulo Mihály 2 frtot adakoztak egyházi czélokra. Csaukon Szandtner 
Ernő felügyelő 20 frtot, Volár Pál, István és János 6 frtot, Petrás 
András 5 frtot, Dianovszky István és neje Repiczky Mária két gyer-
mekök halála emlékeiil 4 ezüst gyertatartót 65 frt értékben, Oszvald-
Török Mária 120 frtot hagyományozott az egyháznak, Thuránszky-
Kelecsényi Adél kisasszony 5 frtot, Bencsó Anna 2 frtot adományoztak 
egyházi czélokra. Egyház-Maróthon Zmeskáll Zsigmond felügyelő ur 
templom-építésre 500 frtot, Modolyán Pál 20 frtot, ifj. Kuzma György 
gondnok 25 frtot. Dániel János biró 10 frtot, Kohn Hermán bérlő 
20 frtot, Skrinyár Máté Szádon 10 frtot, Ka puszta Borbála árva ha-
jadon Egegen egy körmöczi aranyat, id. Kozár János zsellér 20 frtot, 
valamennyi templom-építésre. Ivánka Zsigmond ur az építéshez szük-
séges kőanyagot ingyen felajánlotta; továbbá egyház-marótlii hivek 
önként adnak 2700 frtot, apát-maróthiak 3000 frtot, osődiek 800 frt, 
szádi köznép 700 frtot, összesen 7200 frttal járulnak az uj templom-
építéshez. Közép-Falojtán Szlujka Sámuel 5 frtot és Reil Sámuel 2 frtot 
adtak egyházi czélokra. Méznevelö Terénytöl 9 frttal segélyeztetett. 
Selmeczbányán harangszerzésre Skultéty Zuszánna 262 frt 64 krt, Cza-
baty János 20 frt 73 krt, Visnovszky Pál 408 frt 54 krt hagyomá-
nyoztak; továbbá egyes bányatestületek 414 frt 93 krt gyűjtöttek, 
végre kisebb adakozásból 9 frt 65 kr. jött be. Hodvusbányának a sel-
meczi takarékpénztár iskolai szükségletekre 15 frtot adományozott. 

Pestmegyei esperesség. 
A) Meghalt: Schmidt János, vadkerti tanító. 
B) Változások: Az aszódi gymnásiuranál Sárkány Imre rendkívüli 

tanár, rendes tanárrá választatott. Zatkalik Lajos pilisi segédlelkész, 
veszprémmegyei Sárra távozván mint rendes lelkész, helyébe Rie-
csánszky Endre választatott meg. Szarvas Endre mendei tanító Héviz-
Gyórkre, helyébe Pokorny Béla aszódi segédtanító lépett. Bottyanban 
Szuchovszky Sándor választatott meg tanítónak. 

C) Építkezések, áldozatok. Ácsa: br. Prónay Dezső felügyelő to-
ronyajtó javítására 32 frtot, paplak és iskolatelek kerítéséhez 125 frtot 
adományozott; az egyház a paplak mellé 148 frton gazdasági éptile 
tekre és a paplak s iskola bekerítésére 125 frtot adakozott; br. Prónay 
Dezső a segédtanító fele díjazását magára vállalta Alberti. 426 frton 
uj istállót emelt a leégett helyébe a paplak udvarán; 42 frton égszin 
díszes oltárterítőt vett. Apostag : A helybeli takarékpénztártól magyar 
könyvek beszerzésére 20 frtot kapott. Aszód: Agymnásiumnakadtak: 
Bozó Pál 20 frtot; özvegy Mayer-Prokopius Ilona 10 frtot 6 éven át 
való kötelezéssel; Csengey Gusztáv tanár a gymnásiumnak 107 frtot 
szerzett; Kerkápoly István, hévizgyörki ref. lelkész 1 aranyat adott 
ösztöndíjképen ; Prém József 30 drb ifjúsági olvasmányt adott a nép-
iskolai tanulóknak. Ifj. Ráday Gedeon gróf 10 frtot osztott ki az ik-
ladi tanulók közt. Bénye: A bedőlt és leégett helyébe 4000 frton uj 
paplakot emelt; Tanulók itt 1 frttal, Káva filiában Puky Márton fel-
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ügyelő által 3 írttal jutalmaztattak. Csornád: 734 frton uj orgonát állí-
tott s azt 1881. évi decz. 4. vette használatba; 107 frton iskolaabla-
kokat készíttetett és vaskályhát szerzett; uj oltárra eddig a lelkész 
18 frtot gyűjtött. Csővár: Paplak javítása 305 frt 70 kron; ehhez já-
rultak: br. Prónay Dezső 60 frt, br. Prónay Gábor 15 frt, ifj. Ráday 
Gedeon 15 frt, br. Podmaniczky Géza 10 frt, Rudnyánszky Kálmán 
5 frt, Rudnay József 5 frt, Gosztonyi János 5 frt, Jäger Józsefné 
5 frt, Bcrnátli Gyula 2 frt, Miklósy János 3 frt, mulatság Csővárott 
20 frt 70 kr., Kohút Lajos kasznár 2 hordó oltott, Kolin Dániel 
1 mázsa oltatlan meszet adott. Csővár filiájában Penczen Ruttkay Gyula 
tanszereket, Koráby Dániel Írószereket osztott ki a tanulók közt;. 
Czegléd: 1900 frton mintaszerűvé építtette át iskoláját; az evang. nő-
egylet nőimunka tanítónét tizet és 30 frton munka-mintákat szerzett a 
nőimunka-tanításhoz; Czegléd adottKaskantyúuak (Kis-Kőrös leányá-
nak) 2, Kis-Apostagnak 1, Bottyánnak egy nagy fali-térképet. Czin-
kota : 500 frton emelt a paplak udvarán melléképületeket. Domony : 
Marosy Károly felügyelő 60 fr tot ; Brüll Miksa belga consul 60 frtot 
adtak egyházi czélokra; Perger-alap 16 frtos kamatja kiosztatott a ta-
nulók közt. Duna-Egyháza: Adakozott 25 frtig; iskolája 5 frtot és 
Kis-Apostag leány egy házáé 15 frtot kapott az apostagi takarékpénz-
tártól magyar könyvek beszerzésére. Fóth: Templomkerítését 40 frton 
kővel kiépítette, tanítói lakát 60 írttal tatarozta, segédtanítói alaptő-
kéjét 720 frtra szaporította; Telegdi László díjnélkül festett oltár-
képet, az ehhez szükségelt vászon és festék értékét, 22 frtot a nők 
gyűjtötték össze. Mogyoród nevű leányegyház 30 frtot fordított tem-
ploma és tanítói laka javí tására; alapított takarék-magtárat. Maglód: 
305 frtot gyűjtött uj orgonára; felügyelője levéltári szekrényt ajándé-
kozott; Dobozy István jegyző 10 frtot adott iskolára. Péteri leánya, 
Mende, kapott iskolai czélokra Wiener Kálmántól 33 frtot, Baumgarten 
Leótól 14 frtot. Pilis: Temploma belső díszítésére fordított közada-
kozásból 485 fr tot ; ékes márvány keresztelő-medenczét adományozott 
br. Nyáry Gyula felügyelő 112 frt értékben ; tanulók serkentésére 
kiosztatott 5 frt kamat a Majthényi-alapból és 8 frt a község részéről. 
Rákos-Palota: Temploma belső díszítésére a nők és leányok gyűjtöttek 
121 frt 50 krt ; templom és paplak 60 frton, a tanítói lak és gazda-
sági épületek 74 frton javít tat tak; Medveczky György jegyző, Pest-
megye fali-térképét ajándékozta, az egyház 8 frt 40 kron Magyaror-
szág fali-térképét és olvasó-táblákat szerzett. Tápió-Szent-Márton : 
1300 frton Országh Sándor orgonamüvészszel uj orgonát készíitetett, 
mely 1882. augusztus 27. ünnepélyesen felavattatott; ehhez járultak: 
Kubinyi Géza felügyelő 100 frttal, Szentkirályi Kálmán 100 írttal, 
Magyary Kossá Sámuel 50 frttal, Kubinyi Lajos 40 fr t ta l ; a karzaton 
80 frt .uj székek állíttattak ; a paplakjavitására adományozott br. Prónay 
Gábor ur 100 fr tot ; a tanulók közt jutalomkönyveket osztatott Ku-
binyi Géza és Szentkirályi Kálmán. Tápió Szele : 200 frton harangozó! 
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lak építtetett, melyhez a közbirtokosság1 42 írttal járul t ; gyermek-
mulatságból befolyt 16 írt az iskolai könyvtár javára. 

D) Hagyományok: Ácsán Jochmann Anna 40 irtot az egyháznak. 
Albertiben Kassik Mátyásné szili. Szuda Mária 260 irtot oltárdíszítési 
alapra. 

Zólyomi espcresség. 
A) Halálozások: Thurszky Dániel osztrolukai lelkész, br. Rad-

vánszky Antal egyetemes és radváni, dr. Dillnberger Emil besztercze-
bányai felügyelő, Kalauz András malachói és Brodnyánszky András 
korponai tanító. 

B) Változások: Lelkészekké lettek: Szlávik János Dobronán, Ku-
gyela György Osztrolukán. Segédlelkészekké lettek: Kramár Samu 
F.-Lebotán, Lacziák Mihály Korponán. Beszterczebányai felügyelővé 
Städler Tófor, osztrolukai alügyelővé Skrovina Mátyás választatott, 
Varga Mihály és Junker Ágost beszterczebányai helyettes tanárok 
ugyanott rendesekké lettek. Tanítókká lettek: Krman József Beszter-
czebányán, Neumann János Malachón, Suhajik Gusztáv Korponán, 
Zvada János F.-Prsányban és Jasko János Kozelnikon ideiglenes mi-
nőségben. Segédtanítókká lettek: Kubis Emil Horbáton, Licsko Adolf 
N.-Szalatnán. 

C) Építkezések; adósságtörlesztések, áldozatok. Bábaszék: a paplak 
és iskola javítására 98 frt 63 krt fordított. Badin: javításokra 25 frtot 
adott ki, adósságából 1230 frtot törlesztett, szegény egyházak és isko-
lákra 20 frt 58 krt áldozott. Beszterczebányán: az egyháztagok a 
9000 frtba kerülő uj tanácsterem és iskola felépítéséhez több mint 
5000 frtnyi önkéntes adományokkal járultak; az ottani hajadonok új-
évkor magok között egy gyűjtést rendeztek gyámintézeti czélokra, a 
mely 38 frt 80 krt eredményezett. Rudlova íiókközség harangházat 
épített és két harangot vett 881 frt 68 krért. Breznobánya egyház-
iskolai czélokra 467 frt 31 krt fordított. Dobrona a papi és iskolai épü-
letek javítására 65 frtot költött; elhalt lelkiatyja szegény özvegyének 
lakást és fát szavazott meg. N.-Rét az iskola tetejét 65 írtért javíttatta. 
Horliát templomát újra fedette. Králócz a templomot fedette, a paplakot 
és gazdasági épületeket javíttatta 350 frt kiadással. Korponán a város 
a paplakot uj ajtókkal és ablakokkal láttatta el 100 frt költséggel. 
Lehota a szélvész által megrongált templomfedélnek javítására 173 frt 
33 krt adott ki. Libetbánya építkezésekre és javításokra 115 frtot for-
dított, az adósságból 108 frtot törlesztett. F.-Micsinye az adósságból 
120 frtot törlesztett. A.-Micsinye leányegyház az iskola-épületet 
60 frtnyi költséggel javíttatta. Molcsa leányegyház számos adakozónak 
segítségével uj iskolát épített, mely 1881 sept, 21-én felszenteltetett, 
Ocsova javításokra és taneszközök beszerzésére 38 frtot adott ki, adós-
ságából 1200 frtot törlesztett. Osztrolulca a paplak javítására 130 frtot 
fordított, Tót-Pelsöcz Rokosz Károly tanítójának csekély jövedelmét 
ad personam 14 mérő rozszsal és 4 mérő búzával javította, a parochiá-
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Iis épületeket 219 frt 55 krnyi költséggel javíttatta. Pojnik az uj is-
kolának fedezésére 60 frtot fordított készpénzben (egyebeket nem szá-
mítva). Radván az adósságból 171 frtot törlesztett, a templomot 
286 frtnyi költséggel vakoltatta. N.-Szalatna az egyházi épületeket 
67 frt 78 krért javíttatta, adósságából 228 frtot törlesztett. Búcs az 
adósságból 100 frtot törlesztett. Z.sibritó a paplak és iskola javítására 
52 frt 50 krt adott ki. 

D) Kegyadományok: Bábaszék a helyi hatóságtól 2 frt 50 krt 
kapott a templom javára ; Badin kapott a Gr. A.-egylettől, az esp. és 
ker. gyámintézettől és büntetési pénzekből 174 frt 94 krt, dologi és 
egyéb ajándékokban 10 frtot; Beszterczebánya az egyes egyházta-
goktól az uj tanácsterem és iskola építésére 5213 frt 70 krt gyűjtött, 
S zum rák Pál polgármester az ismétlő iskolának rajzszerekre 50 frtot 
ajándékozott, özv. dr. Dillnberger Emiiné férje emlékére a helybeli 
nyugdíj-iptézetnek 400 frtot, az egyháznak 50 frtot, a szegény-ápoldá-
nak 10 frtot, a gyámintézetnek 10 frtot, az alumnaeumnak 10 frtot ado-
mányozott, az egyes egyházak pénzbeli adományai 200 frtot tesznek, 
a jakabfalvi iskola a hazai gyámintézetektől 98 frtot, a németalföldi 
Gr. A.-egylettől 49 frt 52 krt kapott. Breznóbányán szegény tanulók 
javára különféle ajándékokból 35 frt 40 kr. folyt be. Dobrona az egy-
háztagoktól számos dologi ajándékon kivül 138 frt 11 krt kapott, el-
hunyt papja temetése, az üresedés és papválasztás költségeinek fede-
zésére 55 frt 51 krt gyűjtött. Horhátnak a templom befedésére a végh-
lesi uradalom 25 méter fát, Pojnik pedig 28 drb zsindelyfát adott. 
Kralóczon Kucsera János 40 frt értékű 4 oltári gyertyatartót, Mlinár 
Mária egy 12 frtnyi kötelezvényt ajándékozott az egyháznak, a mely 
ezeken kivül több dologi és pénzbeli ajándékot is kapott. Lehotán az 
adományok 38 frtot tesznek. Libetbánya némely dologi ajándékon kivül 
a hívektől 145 frtot kapott. Micsinye szinte 145 frt 30 krt. Ocsova 
szinte 120 frtot. Osztrolukán Osztroluczky Géza felügyelő az egyház-
nak 100 frtot ajándékozott, a kisebb ajándékok 83 frtot tesznek, az 
ottani hajadonok az uj papnak beigtatására uj albát adtak. Pelsöczbn 
két özvegy asszony 3—3 frtnyi ajándékával megvetette az ottani 
evang. árvák alapját. Pojnikon Perciánék a templomszentelési emlék-
ünnep alkalmával egy csillárt ajándékoztak, Debnár Márton az egy-
háznak 90 frtot hagyott, egyéb ajándékok 58 frtot tettek, az oltári 
gyűjtés 30 frt 92 krt eredményezett. Radván az elhunyt br. Radvánszky 
Antal felügyelő gyászoló családjától a következő adományokat 
kapta: a templomra 100 frtot, a szegény tanulók takarék-perselye 
számára 100 frtot, az iskolára 50 frt. Nagy-Szalatnán ifj. Platthy 
György felügyelő és édes anyja, szül. Beniczky Liboria úrhölgy atyja 
s illetve férje emlékére 300 frtnyi alapítványt tettek templomjavírási 
czélokra, azonkívül egy fekete terítőt ajándékoztak az oltárra, szó-
székre és keresztelő-medenczére, az ottani ev. hajadonok 4 frt 50 krt 
áldoztak, Neczpal Anna egy ezüst kapcsu uj albát ajándékozott, Greso 
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Pál és munkatársai 5 frtot adtak, ezenkiviil több dologi ajándékot ka-
pott az egyház, a templom javítására ismét 73 frt 54 kr. gyűjtetett. 
Zólyomban uj templom építésére ismét 1319 frt 50 kr. gyűjtetett. 

Mindezek után megköszönve a türelmet, melylyel ezen évi jelenté-
semet meghallgatni kegyeskedtek, a mélyen tisztelt kerületi közgyűlés 
további jóakaratába tiszteletteljesen ajánlom magamat. 

A közgyűlés köszönetet szavaz superintendens urnák 
ezen kimerítő jelentésért, a superintendens ur értesítőjét és 
a kerületi felügyelő ur beszédét egész terjedelmében jegyző-
könyvbe vétetni s a lefolyt év alatt kimúlt volt egyetemes 
felügyelő ur nmltsgu br. Radvánszky Antal ur elhalálozása 
miatti mély fájdalmának és az elhunyt iránti kegyeletének 
kifejezését jegyzőkönyvbe igtattatni határozza. 

8. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó lévén, 
elhatároztatott: 

hogy a szavazatok a kerületi törvényszék tagjaira október 
16-án, a közgyűlést megelőzőleg beadandók. A szavazatok 
átvételére Bodó Lipót ur elnöklete alatt Bakay Péter és 
Haviar Dániel urakból álló bizottság küldetik ki, oly utasí-
tással, hogy a szavazás eredményét ugyancsak október 16-án 
a közgyűlésnek jelentse be. 

4 . A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
Osztroluczky Géza ur elnöklete alatt Szeberényi Andor, 
Kramár Béla, Moravcsik Mihály, Wladár Viktor és Viliim 
János urakból álló bizottság küldetett ki. A számadások és 
számadási okmányok a bizottság elnökének nyomban az ülés 
szine előtt átadattak. 

5. A tanügyi bizottság tagjaivá: 
Huszágh Dániel ur elnöklete alatt Scultéty Ede, Doleschall 
Sándor, Raab Károly, Händel Vilmos és Schranz János 
urak, ezen bizottság előadójául Batizfalvy István ur válasz-
tattak meg. 

6. A cseri egyház ügyének előzetes tanulmányozására 
Beniczky Gyula ur elnöklete alatt Kramár Béla, Vasskó 
Endre és Ruttkay Sándor urakból álló bizottság küldetett 
ki azzal, hogy ezen ügy állásáról október 16-án a közgyű-
lésnek jelentést tegyen. 
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7. A pancsovai egyház temető-ügyének tanulmányozására 
Scultéty Ede ur elnöklete alatt Achim Ád ám, Zsilinszky 
Mihály és ifj. Jeszenszky Károly urakból álló bizottság kül-
detett ki. 

8. Felolvastatik a bányakerületi lelkészi és tanítói kar ellen pán-
szláv törekvések miatt részint a sajtóban, részint külön iratban emelt 
vádak alkalmából az esperességekhez intézett superintendensi körlevél 
folytán a nógrádmegyei esperesség által hozott és elfogadás végett a 
kerületi közgyűlés elé terjesztett következő határozat: 

1. A nógrádi esperesség kijelenti, hogy kötelességének tartja 
a hatáskörében levő minden eszközzel akadályozni a panszlavismus 
terjedését és kész a polgári hatóságot is gyámolítani odairányult ha-
zafias eljárásában. 

2. Kijelenti, hogy magukat magyar-ellenes tüntetéssel compro-
mittált tanulók s más egyének ezen esperesség kebelében egyházi 
hivatalt akkor sem viselhetnek, ha erre okmányilag képesítve leen-
denek is. 

3. Az esperesség a kerületre menő követeinek pedig utasításul 
adja, hogy hassanak oda, miszerint a bebizonyított panszlavismus egy-
házi hivataloknál az egész bányakerületben választási akadályul 
jelentessék ki, s az ily iizelem miatt megrovott theologusok a superin-
tendens által ordinálhatók ne legyenek. 

A kerületi közgyűlés a nógrádi esperesség határozatát egész ter-
jedelmében elfogadván s magáévá tevén, elhatározza: 

a) hogy a panszlavismus terjedése a bányakerületben 
minden rendelkezésre álló eszközökkel akadályozandó és a 
polgári hatóság előforduló esetekben a panszlavismus terje-
désének megakadályozására irányuló hazafias eljárásában a 
kerület részéről támogatandó. 

b) hogy tanulók és más egyének, kik magokat magyar-
ellenes tüntetéssel compromittáltak, egyházi hivatalt a bánya-
kerületben akkor sem viselhetnek, ha máskülönben egyházi 
hivatalra okmányilag képesítve lennének is. 

c) hogy a bebizonyított panszlavismus a bányakeriilet-
ben az egyházi hivatalok betöltésénél választási akadályul 
lesz tekintendő, és pánszláv üzelmek miatt megrovott theo-
logusok a bányakerületben lelkészekké felavathatok nem 
lesznek. 

9. A pestmegyei esperesség indítványa, hogy a papfelszentelés, 
mint oly hivatalos aktus, melynek a dolog természeténél fogva az ál-
lam hivatalos nyelvén kell történnie, ezentúl mindenütt magyar nyelven 
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végeztessék, — miután a superintendens ur a papfelszentelést magvar 
nyelven végezni késznek nyilatkozott, 

a közgyűlés által elfogadtatott. 

10. If j . Jeszenszky Károly, a békési esperesség egyik küldöttje 
által beterjesztett következő két indítvány : 

a) tűzessék ki az elemi oktatás főczéljául, kapcsolatban bánya-
kerületünk összes népiskoláit kötelezőleg elengedhetlen követelményül 
azon eredmény, hogy gyermekeink a népiskolában egyéb szükséges 
ismeretek mellett — a magyar nyelvet kivétel nélkül mindnyájan tény-
leg elsajátítsák. E czélból utasíttassanak az esperességek tanterveik-
nek haladéktalanul ily értelemben leendő átalakítására s mindazon 
intézkedések megtevésére, melyek arra nézve szükségeseknek mutat-
koznak, hogy amaz eredmény biztosan elérhető legyen. 

b) Szólíttassanak fel a bányakerület összes nem magyar ajkú 
gyülekezeteinek lelkészei, miszerint ismerjék hivatásukból folyó szent 
kötelességüknek, gyülekezetükben az iskola által nyújtandó contingens 
levonásával és gyülekezetük óhajával megegyezőleg, magyar nyelvű 
istenitiszteleteket meghonosítani. - - E czélból alakíttassék a főtiszte-
lendő bányakerületi püspök ur elnöklete alatt egy állandó kerületi bi-
zottság, melynek feladata volna szláv és németajkn gyülekezeteink 
által leginkább használt énekeknek és a szentírásnak szabatos magyar 
nyelvre leendő fordításáról gondoskodni, s általában oly irányú iro-
dalmi működést kifejteni, mely által nem magyar ajkú gyülekezeteink 
vallás erkölcsi szükségének akár jelenben, akár jövőben magyar nyel-
ven leendő kielégítése azok lelki kára nélkül lehetővé tétessék. 

Az esperességekhez határoztatott leszállíttatni, oly uta-
sítással, hogy a jövő évben tartandó közgyűlésnek ezen két 
indítvány mikénti alkalmazhatása s azon kivihetősége tár-
gyában jelentést tegyenek. 

11. A kerületi közgyűlés meggyőződést kívánván szerezni az iránt, 
váljon törvényeinknek, melyek szerint senki lelkésznek fel nem avat-
tathatik, és mint tanító nem alkalmaztathatik, ki a magyar nyelvet 
nem birja és a magyar nyelv tanítása minden iskolában, tehát a nép-
iskolákban is a köteles tantárgyak közé felveendő, a kerületben min-
denütt elég van-e téve ? 

Meghagyja az esperességeknek, hogy ezen irányban 
alapos tudomást szerezvén, a tapasztalandókról a jövő évi 
közgyűlésnek jelentést tegyenek. 

12. Az anyakönyvek magyar nyelven való vezetése iránt még 
1874. évben hozott határozat 

a kerületi közgyűlés által ezennel is megujíttatik, illetve 
fentartatik s meghagyatik az esperességeknek, hogy arról, 
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váljon ezen határozatnak mindenütt elég tétetett-e, a jövő év-
ben tartandó közgyűlésnek jelentést tegyenek. 

13. Ugyanezen tárgy kapcsában Thebusz János, zólyomi küldött 
által indítványoztatván: hogy azon pozsonyi theologusok, kik a tár-
saik által kiadott ama nyilatkozatot, hogy ők magyar hazafiak, alá 
nem írták s igy panszlávoknak nyíltan vallották magokat, felszentel-
hetők ne legyenek: 

a közgyűlés, tekintettel először is arra, hogy az állam-
ellenes és a magyar haza tekintélyét, érdekét vagy egysé-
gét bármi tekintetben sértő törekvések meggátlására vagy 
esetleg megtorlására a maga hatáskörében, mára mai jegyző-
könyvében meghozta határozatait; tekintettel továbbá arra, 
hogy a vádlott fél meghallgatása nélkül a fölött Ítéletet 
mondani ellenkezik a szabályszerű és igazságos bíráskodás 
bevett szokásaival; tekintettel végül arra, hogy a pozsonyi 
theologiai akadémia, a bányai egyházkerület hozzájárulásá-
val is, ez évben állíttatván fel az ilyen főintézetet megillető 
minden jogok és kötelességek gyakorlására és teljesítésére 
való felhatalmazással úgy mint azokra kötelezéssel: a saját 
körében felmerült fegyelmi eljárást igénylő esetek elbírálá-
sára első sorban az akadémia lévén hivatva, annak részéről 
pedig e kerület elé semmi fölterjesztés nem történvén : a 
fönt jelzett indítványnak határozattá emelésére a kerület 
nem tartja magát illetékesnek. 

14. Felolvastatván Szent-Iványi Márton úrnak, mint ez időszerint 
legrégebben hivataloskodó kerületi felügyelőnek, a superintendens úr-
hoz intézett átirata, mely szerint az egyetemes közgyűlést október hó 
17-dikére és következő napjaira hívta egybe: 

az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi 
elnökökön és főiskolai igazgatókon kivül, Büsbach Péter, 
Szedenics János, Ivánka Imre, Hunfalvy Pál, Hunfalvy Já-
nos, Moravcsik Mihály, Mntuska Péter, Fabiny Gyula, 
Dr. Szelényi Károly, Schranz János, Dolescliall Sándor, 
Scholz Gusztáv, Győry Vilmos, Szeberényi Andor, Händel 
Vilmos, Margócsy József, Török József, Bakay Péter, Ha-
lassy Gyula, Thebusz János, Szontagh Pál, Báró Podma-
niczky Frigyes, Lauko Károly, Jeszenszky Károly, Wladár 
Viktor, Zsilinszky Mihály, Belicska Béni, Sárkány Sámuel, 
Plathy György, Haviar Dániel, Vilim János, Roth Károly, 
Schmidt György, Kiss Endre, Gömöry Sándor, Jeszenszky 
Károly, Holles Dániel, Stelczer Frigyes és Geduly Elek 
urak küldetnek ki. 
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15. Olvastatik a tanügyi bizottságnak, a kerület kebelében lévő 
középiskolák állapotáról beterjesztett következő jelentése : 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Nsgs. Huszágli 
Dániel úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület ke-
belében létező közép és felsőbb iskolák állásáról. 

A főtisztelendő bányakerületben az 1881/82-iki iskolai év folytán 
volt 3 nyolczosztályú teljes, 3 négyosztályú gymnasium s két tanító-
képző-intézet, összesen 8 középiskola, melyek közül hétben a tannyelv 
magyar, egyben (Beszterczebánya) a felső két osztályban magyar, az 
alsó két osztályban a magyar mellett segédtannyelvekiil használtatnak 
még a német és a tót. 

I. A szarvasi főiskola a hozzácsatolt tanítóképző-intézettel egy 
szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium tanárai közül 
egy a tanítóképző igazgatója volt s ugyancsak két gymnasiumi tanár 
a tanítóképzőben mint szaktanár működött. Tannyelve úgy a tanító-
képzőben, mint a főgymnasiumban is a magyar. Az összes főiskola tan-
ereje: 12 rendes és 4 melléktanár, összesen 16 tanférfi. A rendes taná-
rok fizetése általában meghaladta az 1000 frtot; a legnagyobb rendes 
tanári fizetés 1547 frt, a legkisebb 1067 frt. A tanárok évi fizetése 
tesz 15127 frtot (1127 frttal többet, mint a mult évben). A tanintézet 
összes jövedelme tett 33,936 frt 20 krt, kiadása pedig volt 32,805 frt. 
Jövedelmi többlete 1131 frt 20 kr. A gymnasiumban a megszabott 
tantárgyakon kivül a mértani és szabadkézi rajz, szépírás, testgyakor-
lás kötelezőleg taníttatnak ; rendkívüli tantárgy a gyorsírás és a fran-
czia nyelv. — Az év elején beíratott a gymnasiumban 545 nyilvános, 
24 magán, összesen 569 tanuló (51-gyel több mint a mult évben). 
Vizsgálatot tett az év végén összesen 544, vizsgálatlan maradt 8, 
kilépett 13, meghalt 4. Az év végén megvizsgáltak közül: jeles osz-
tályzatot nyert 115 ; jó osztályzatot 1 75 ; elégséges osztályzatot 212; 
elégtelen osztályzatot 42. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett 58 
nyilvános tanuló, kik mindnyájan megvizsgáltattak. Érettnek nyilvá-
níttatott : kitüntetéssel 20 ; egyszerűen 33; visszavettetett 5. — Val-
lásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ágost. liitv. evang. 211, 
helvét liitv. 63, római kath. 117, keleti görög 51, izraelita 102. — 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 541, román 2, tót L — A tanítóképző 
három tanfolyamába beíratott összesen 14 tanuló, kik közül az év foly-
tán kilépett 1, az év végén vizsgálatot tett 13; és pedig: jeles ered-
ménynyel 1, jó eredménynyel 4, elégséges eredménynyel 8. Vallásra 
nézve a tanítóképző növendékei mindannyian ág. hitvallásnak; anya-
nyelvre nézve: magyar 10, tót 3. Tanítóképesítő vizsgálatot tett 5, 
még pedig: kitüntetéssel 2, egyszerűen 3. — A főiskola összes tanulói 
közül ösztöndíjban részesült 74, tandíjmentes volt 23; tápintézetben 
élelmeztetett: egészen ingyen 25, olcsón 142, összesen 167 tanuló. 
A tápintézet függelékét képezi az esti convictus, melyben 34 forintnyi 
évi díj fizetése mellett 89-en vettek részt. — Van még az intézetnek 



dalegyesülete, melyben 193 tanuló gyakorolta magát az éneklésben; 
önképzője 183 taggal és zeneiskolája, melyben a praeparandistákon 
kiviil 15 ifjú nyert oktatást a zongorázásban. — Az intézet taneszközei 
részint vétel, részint ajándékozás utján szépen szaporodtak. Tansze-
rekre 900 forintot költött az intézet. — A főiskola évi nyomatott je-
lentése „Tanítóképzés főgymnásiumunk kapcsában" czím alatt egy 
értekezést közöl Benka Gyula tanártól, melyben a patronatus figyel-
mét a tanítóképzőben szükségesnek mutatkozó további teendőkre meg-
győző okokkal liivja fel. A tanügyi bizottság bizton reményli, hogy a 
lelkes fölhívásnak kedvező eredménye lesz. 

II . A selmeczbányai lyceum áll egy teljes nyolcz osztályú főgym-
nasiumból s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből, mely utóbbinak azon-
ban az elmúlt tanévben még csak első tanfolyama nyilt meg. A tanító-
képző növendékei a hellén és latin nyelvet kivéve, a többi tantárgya-
kat a gymnasiumi tanulókkal együtt hallgatják; de ezenkívül külön 
tanulták még a magyar és tót nyelvet, zenét, éneklést, rajzolást és 
testgyakorlatot. A lyceum tanereje 9 rendes s 7 rendkívüli tanár, 
összesen 16 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 870, a legkisebb 
700 forint; de ezenfelül a rendes tanárok még 1727 forintnyi tandíj-
osztalékban is részesültek. A tanárok évi összes fizetése tesz 7374 frtot. 
A tanintézet összes jövedelme tett 19,111 frtot, kiadása pedig volt 
16,856 frt. Tannyelve a magyar. A tantervhez alkalmazkodik azon-
ban úgy, hogy némely tantárgyakat a rendes tanerők hiánya miatt 
kapcsolatosan tanít, u. m. a vallást az V. és VI. osztályban; a vallást, 
bölcsészettant és a német nyelvet a VII. és VIII. osztályban. A köte-
les tantárgyakon kiviil tanittatott az angol s franczia nyelv, a zene, 
rajz, gyorsírás, szépírás, ének és testgyakorlás. — Az év elején beíra-
tott a gymnasiumba 265 nyilvános, 3 magán, összesen 268 tanuló, s 
ezek közül vizsgálatlan maradt 5, kilépett 13, meghalt 2, s igy vizs-
gálatot tett az év végén összesen 248 tanuló. Az év végén megvizs-
gáltak közül: jeles osztályzatot nyert 41; jó osztályzatot 80 ; elégsé-
ges osztályzatot 87 ; elégtelen osztályzatot 40 tanuló. Érettségi vizs-
gálatra jelentkezett 24 nyilvános tanuló, kik mindnyájan megvizsgál-
tattak. Érettnek nyilváníttatott: kitüntetéssel 1; egyszerűen 17 ; a szóbeli 
vizsgálat alatt visszalépett 2, javító vizsgálatra utasíttatott 4 . — Vallá-
sukranézve voltak a gymn. tanulók : ág. hitv. ev. 150 ; helvét hitv. 35 ; 
római kath. 5 4 ; izraelita 9. Anyanyelvre nézve volt: magyar 157; 
német 19; tót 35; vegyes nyelvű 37. Belföldi volt 245; külföldi 3. 
A tanítóképző első tanfolyamába beíratott 13, kik közül vizsgálatlan 
maradt 2, kilépett 1, s igy megvizsgáltatott 10, s ezek közül jeles 
osztályzatot nyert 5; elégséges osztályzatot 5. Vallásra nézve a ta-
nítóképző növendékei mind ág. hitv. evangélikusok voltak; anya-
nyelvre nézve pedig: magyar volt 1, tót 9. — A lyceum összes tanulói 
közül ösztöndíjas volt 35. A tápintézetben 162 tanuló láttatott el 
ebéddel és vacsorával s szükség esetén orvosi segélylyel és gyógy-
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szerekkel is. A tápintézeti ellátásért egy-egy tanuló 36 frt évi dijat 
fizetett, melyből azonban 47-nek 6—30 forintonként egészben 810 frt 
elengedtetett. — Van az intézetnek zene-intézete, 50 növendék tanult 
hetenkénti 4 órában zongorázni és 19-en ingyen, a többi 10—15 frtnyi 
évi díjért. — A lyceum egyesületei: a) a magyar önképző kör 100 tag-
gal; b) dalegyesület 30 rendes, 61 pártoló taggal ; c) segélyző egye-
sület 460 forintnyi tőkével; d) gyám- illetőleg bibliai egyesület 63 
rendes, 108 rendkívüli taggal, kik krajezáros adományokból 51 frt 
35 krt gyűjtöttek össze. A begyűlt pénzből 5 forint az egyetemes 
gyámegyleti pénztárba küldetett, a némethoni Gusztáv-egylet 50 éves 
jubileumára szánt adomány gyarapítására, a többi pénzen pedig bib-
liák és új testamentomok vásároltatnak s küldetnek szegény egyhá-
zakba elosztás végett. — A lyceum taneszközei részint vétel, részint 
ajándékozás utján szaporodtak. Tanszerekre 630 forintot adott ki az 
intézet. — A lyceum évi eseményei közül kiemeljük, hogy a főgym-
nasium egyik jeles tanára Scholcz Vilmos, ki teljes 23 éven át példás 
hűséggel és buzgósággal fáradozott nevelői s oktatói tisztében, ez év 
márczius 18-án 69 éves korában elhunyt. Legyen áldott emléke! — 
A lyceum nyomatott évi értesítőjében Leibnitz jellemképét közli Föld-
vári Masznyik Endre tanár. 

III . A budapesti nyolczosztályú főgymnasium tanereje 11 rendes 
és 4 melléktanár, összesen 16 tanférfi. A legnagyobb tanári fizetés 
1700, a legkisebb 1450 frt. A tanárok összes évi fizetése 19,850 frt 
67 kr. A tanintézet évi jövedelme 22,899 frt 15 kr., épen annyi a ki-
adása is. Az intézet tannyelve magyar. A megszabott tantárgyakon 
kivül az alsó osztályokban taníttatik az ének és mértani rajz ; rendki-
viili tantárgy a franczia nyelv és a gyorsírás. -— Az év elején beíra-
tott a gymnasium nyolez osztályába 460 nyilvános, 45 magán, össze-
sen 505 tanuló; ezek közül vizsgálatlan maradt 19, kilépett 20, meg-
halt 2, s igy vizsgálatot tett az év végén 461. A megvizsgáltak közül : 
jeles osztályzatot nyert 93 ; jó osztályzatot nyert 135 ; elégséges osz-
tályzatot 137; elégtelen osztályzatot 99 tanuló. — Érettségi vizsgá-
latra jelentkezett 37 nyilvános, 1 magán, összesen 38 tanuló, kik mind-
annyian megvizsgáltattak. Érettnek nyilváníttatott kitüntetéssel 10; 
egyszerűen 28. —- Vallásukra nézve voltak a tanulók: ágost. liitv. 
ev. 133 ; helvét liitv. 1 8 ; róm. katli. 29 ; keleti görög 4 ; izraelita 280. 
Anyanyelvre nézve mind a 464 magyar. — A gymnasium összes ta-
nulói köziil ösztöndíjban részesült 8, tandíjmentes volt 31. — Az ifjú-
sági egyesületek voltak: a) a magyar önképző kör 32 taggal; b) a se-
gélyegyesiilet, melynek jövedelme tet t : a tagok befizetett díjaiból, 
318 tag után 268 frt 95 krt, a pesti hazai első takarékpénztár adomá-
nyából 100 f r t ; a Fonciére pesti biztosító intézet adományából 60 f r t ; 
utólagos bevétel 18 f r t ; kamat 148 frt 28 kr. ; 24 darab magyar pa-
pirjáradék után árklilombség 254 frt 50 kr . ; összes jövedelem 
849 frt 73 kr. Kiadás : tandíj fejében 20 tanuló után 285 f r t ; tanköny-
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vekre 117 fr t ; 27 tanuló iró- és rajzeszközökkel való ellátására 47 frt 
04 kr., összesen: 449 frt 84 kr. Az egyesület jelen vagyona: 2637 frt 
78 kr., mely összegből 2400 frt magyar papirjáradékban és 237 frt 
78 kr. a takarékpénztárban van elhelyezve. — A gymnasium tanesz-
közei vétel és ajándék utján tetemesen gyarapodtak ; tanszerekre és 
könyvtárra 1203 frt 27 krt költött. Az intézet évi eseményei közül ki-
emeljük, hogy a gymnasium egyik kitűnő tanára, dr. Kari János, 
f. évi január 25-én, 41 éves korában elhányt. Nyolcz évig működött 
az intézetnél, mely benne egyik büszkeségét, egy nagy tudományú, 
buzgó és lelkiismeretes tanárt veszített. Emléke legyen áldott, nyu-
godjanak békében hamvai. — Végül a főgyihnasium nyomatott értesí-
tője nagyon alkalomszerűleg közli a tanári testület véleményét a gym-
nasiumi oktatás rendezése iránt. 

IV. A beszterczebányai négy osztályú algymnasium tanereje 5 ren-
des és 3 melléktanár, összesen 8 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári 
fizetés 850 fr t , a legkisebb 750 frt. A tanárok évi összes fizetése tesz 
4090 frtot. A tanintézet összes jövedelme 5539 frt 64 kr. s ugyan-
annyi a kiadása is. Tannyelve magyar, de az első két osztályban se-
gédtannyelvül a német és tót nyelv is használtatik. A megszabott tan-
tervhez alkalmazkodik. A tót nyelv mint facultativ tantárgy van a 
tantervbe fölvéve. A meghatározott tantárgyakon kiviil kötelezőleg 
taníttatott még a rajz, ének és a testgyakorlás. Gyümölcsfa-tenyész-
tésben is nyernek oktatást azon tanulók, kik erre önkényt vállalkoz-
nak. — Az év elején beíratott a gymnasiumba 82 nyilvános, 7 magán, 
összesen 89 tanuló, kik közül kilépett 2, meghalt 1, s igy a tanév 
végén megvizsgáltatott 86. Az év végén megvizsgáltak közül : jeles 
osztályzatot nyert 17; jó osztályzatot 29; elégséges osztályzatot 16; 
elégtelent 24. Vallásra nézve volt: ág. liitv. 73, róm. kath. 4, izrae-
lita 9. Anyanyelvre nézve volt : magyar 11, német 14, tót 61. A tanu-
lók közül ösztöndíjas volt 15; tandíjmentes egészen 11, felerészben 7. 
Tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 3 ; húsz forint évi díjért 17 ; 
tiz forint évi díjért 3, s igy összesen 23 tanuló. Van gyógyszeralapja 
(200 forint tőkepénzzel), melynek rendeltetése a szegény tanulókat 
megbetegedések esetén gyógyszerekkel ellátni. Könyvtára és tansze-
rei vétel és ajándék utján gyarapodtak. Taneszközökre 286 frt 04 krt 
költött. — Az intézet évi eseményeiből kiemeljük a lefolyt tanévben 
október 24-én húnyt el Bothár Sámuel, a tápintézetnek sok éven át 
lelkiismeretes s buzgó ephorusa. Nyugodjék békében ! — Nyomatott 
értesítőjében „A nehézkedés mivolta alatt" természettani értekezést 
közöl Kmet János tanártól, 

V. A békés-csabai négy osztályú algymnasium tanereje 4 rendes és 
2 melléktanító, összesen 6 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fize-
tés 1026, a legkisebb 800 frt. A tanárok évi összes fizetése 37 76 frt. 
A tanintézet összes évi jövedelme 5025 frt 09 kr, kiadása 4427 frt 
60 kr., s e szerint jövedelmi többlete 597 frt 49 kr. Tannyelve ma-
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gyar. A ministerialis tantervet követi. Az éneklés, testgyakorlás, sza-
badkézi-rajz mind a négy osztályban kötelező tantárgy. Az év elején 
a gymnásium 4 osztályába bejegyzett tanulók száma összesen 90; 
ezek közül vizsgálatlan maradt 1, kilépett 4, meghalt 1, s igy az év 
végén megvizsgáltatott 84. A megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot 
nyert 7 ; jó osztályzatot 26 ; elégséges osztályzatot 45 ; elégtelent 6. 
— Vallásra nézve: ágost. liitv. 40; helvét hitv. 3 ; római katli. 12; 
görög kath. 2 ; keleti görög 2 ; izraelita 25. — Nyelvi viszonyokra 
nézve beszél magyarul 21, németül és magyarul 6, románul, németül, 
magyarul 1, tótul-magyarul 44, magyarul-németül 10, magyarul-romá-
nul 2. — Tanpénzmentes volt 1, ösztöndíjas 17. — Könyvtára és 
tanszerei részint vétel, részint ajándékozás utján gyarapodtak. Tan-
szerekre 241 frt 57 krt adott ki. Nyomtatott évi értesítője az intézet 
viszonyait elég részletességgel tünteti fel. 

VI. Az aszódi négy osztályú algymnásiumtSLnereje 4 rendes és 3 mel-
léktanár, összesen 7 tanférfi. A rendes tanári fizetés 600 frt, lakás s 
failleték. A tanszemélyzet évi összes fizetése 2500 frtot tesz. A tan-
intézet összes jövedelme volt 4212 frt 23 kr., kiadása 3695 frt 80 kr. 
s igy pénztármaradványa 516 frt 33 kr. Tannyelve magyar. Nagyob-
bára a miniszteriális tantervhez alkalmazkodik. Aszépirásaz első osz-
tályban, a mértani rajz az alsó 3 osztályban, az ének mind a 4 osz-
tályban kötelezett tantárgyak voltak. Melléktantárgyak a gyorsirás, 
franezia nyelv és a testgyakorlás. Az év elején bejegyzett tanulók 
száma mind a négy osztályban volt 89 ; ezek közül vizsgálatlan ma-
radt 1, kilépett 2, s igy az év végén vizsgálatot tett 86. Az év végén 
megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 15 ; jó osztályzatot 20 ; 
elégséges osztályzatot 43; elégtelent 8 Vallásra nézve volt: ág. hitv. 
33; helv. hitv. 6; római katli. 23 ; izraelita 24. Anyanyelvre nézve a 
tanulók mind magyarok voltak. Ösztöndíjas volt 8. A tápintézetben 
40 frt évi díjért ebéddel és vacsorával elláttatott 23 tanuló, kik közül 
3 féldíjas volt. — Az intézet könyvtára és tanszerei vétel s ajándék 
utján gyarapodtak; tanszerekre 15 frtot költött. Ez évben a „Petőfi-
Kör" czím alatt ifjúsági önképző is alakult, melynek 66 tagja volt. 
Nyomatott értesítője az intézet viszonyait elegendő részletességgel közli. 

Az egyes tanintézetektől beküldött főbb adatokat Összegezve, az 
összes tanintézetek könyvtáraiban van 40571 kötet (888-al több mint 
a mult évben); természetrajzi gyűjteményeiben 21625 darab; termé-
szettani szertáraiban 1951 szer; földrajzi, régiség- és éremtáraiban 
3366 drb. Testgyakorló van összesen 7. — Az összes kerületi tan-
intézetekben van 45 rendes, 2 segéd-, 21 mellék-tanár, összesen 68 tan-
férfi, kiknek évi fizetésük összege 52,717 frt 67 kr. Legnagyobb ren-
des tanári fizetés van Budapesten 1700 frttal, 1000 frtig és azon felül 
díjaztatnak még egyes tanárok Szarvason, Selmeczen és Békés-Csabán. 
A legkisebb rendes tanári fizetés van Aszódon, hol egy rendes tanár 
fizetése 600 frt, lakás és 2 öl fa. Egy tanár átlagos fizetése pedig 
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775 frt "25 kr. A tanári fizetés teliát a lefolyt évben átlag 78 frt 83 kraj-
czárral szaporodott. 

A tanév elején beíratott a gymnásiumokba 1610 tanuló. A be-
irottak közül vizsgálatot tett az év végén összesen 1512. A megvizs-
gált tanulók közül: jeles osztályzatot nyert 288 (18"5°/0); jó osztály-
zatot 165 (30%); elégséges osztályzatot 540 (33"5%); elégtelen osz-
tályzatot 219 (18%) ; vizsgálatlan maradt 34, évközben kilépett 54 ; 
meghalt 10. — Érettségi vizsgálatokra jelentkezett a kerület 3 fő-
gymnásiumából 119 nyilvános, 1 magán, összesen 120 tanuló, kik mind-
annyian megvizsgáltattak. Érettnek nyilváníttatott kitüntetéssel 31 
(25-8%); egyszerűen 78 (65%); a szóbeli vizsgálat alapján visszavet-
tetett 11 (9"2°/0). A 109 érettnek nyilváníttatott közül szándékozott 
elmenni: hittudományi szakra 13 (11 '9%); jogtudományi szakra 30 
(27"4°/0); gvógytudományi szakra 24 (22 °/0); bölcsészeti szakra 4 ; mér-
nöképitészeti szakra 3 ; bányászati szakra 2 ; erdészeti tanfolyamra'5 ; 
hadi pályára 7 ; hivatalnoki pályára 4 ; tanítói pályára 4 ; kereskedelmi 
pályára 2 ; gazdasági pályára 10(9%); tengerészeti pályára 1; határo-
zatlanul elment 2. —Val lás ra nézve a gymnásiumokban volt: ágostai 
hitv. 640 (42-3%); helvét hitv. 125(8-2%); római kath. 239 (15'8° 0) ; 
görög kath. 2 (0-1%); keleti görög 57 (3-7%); izraelita 449 (29'9%). 
Anyanyelvre nézve a kerület gymnásiumaiban volt: magyar 1329 
87 8%) ; német 39 (2-5%); román 3 (0*2%); tót 141 (9-5%). 

A kerület 2 tanító-képzőjébe beíratott a tanév elején összesen 
27 növendék, kik közül vizsgálatlan marad 2, kilépett 2, s igy az év 
végén vizsgálatot tett 23, még pedig jeles eredménynyel 1, jó ered-
ménynyel 9, elégséges eredménynyel 12, elégtelen eredménynyel 1. 
— Tanképesítő vizsgát tett 5, még pedig kitüntetéssel 2, egyszerűen 3. 
— Vallásra nézve a tanítóképző-intézetek növendékei mind ág. hitval-
lásnak voltak; anyanyelvre nézve volt 11 magyar. 12 tót. 

Az összes gymnásiumi és tanítóképző-intézeti 1535 tanuló közül 
tanpénzmentes volt 74, ösztöndíjas 159. Az ösztöndíj legmagasabb 
értéke volt 200 frt (Selmeczbányán), legkisebb érteke 1 frt. Akiosztott 
ösztöndíjak összege pedig tett 1914 frt 40 krt. Élelmeztetett egészen 
ingyen 38, olcsón tápintézetben 333 tanuló. 

Az egyházkerület összes felsőbb- és közép-tanintézeteinek «jöve-
delme tett 90,831 frt 31 krt (1547 frt 98 krral többet, mint a mult 
évben). Ingatlan vagyont 3 (a szarvasi, selmeczbányai, aszódi) intézet 
mutat ki 116,000 frt értékben, melynek évi jövedelme volt 6449 frt 
(574 frttal több, mintáz előző évben). Az ingatlan vagyon átlag 5'5 %-ot 
jövedelmezett. Az összes kerületi felsőbb- és közép-tanintézetek tőke-
pénze tesz 216,731 frt 15 krt (2838 frt 42 krral többet mint tavaly). 
A tőkék évi kamatja volt 12,015 frt 01 kr. A tőkék általában 5-5%-ot 
kamatoztak. — Ezenfelül jövedelmet nyertek az intézetek : állami se-
gélyből 150 f r t ; községi segélyből 2813 fr tot ; egyházi segélyekből 
15,013 frt 15 k r t ; egyéb forrásokból 3,327 frt 15 k r t ; a tanulók 
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hozzájárulásából, még pedig: fölvételi díjakból 694 fr tot ; tandíjakból 
30,703 frt 26 kr t ; könyvtárra és tanszerekre fizetett díjakból 2869 frt 
74 krt; mellékgyakorlatokért fizetett díjakból 865 fr tot ; élelmezésért 
fizetett díjakból 15,932 frtot, mely jövedelmek összege, mint fennebb 
90,831 frt 31 kr. 

A tanintézetek költségei pedig tettek összesen 86,223 frt 19 krt, 
mely kiadást lehúzván a jövedelmekből, pénztári maradványul mutat-
kozik 4,608 frt 12 kr. A költségek fordíttattak pedig: a tanszemélyzet 
fizetésére 52,717 frt 67 kr ; fűtésre, tisztogatásra, kisebb javításokra 
és szolgák fizetésére 3806 frt 34 k r ; tanszerekre és könyvtárra 
3275 frt 88 k r ; ösztöndíjakra 1908 frt 40 k r ; tanulók élelmezésére 
19,746 frt 60 k r ; vegyesekre 4768 frt 30 kr, mely kiadások öszszege 
mint fennebb 86,223 frt 19 kr. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottságnak 1882. évi október 14-kén 
tartott üléséből. — Huszágh Károly, bizott. elnök. Batizfalvi István, 
jegyző. Raab Károly, biz. tag. Doleschall S. biz. tag. Scultety Ede, 
biz. tag. Schranz János, biz. tag. 

A jelentés tudomásul vétetik, és egész terjedelmében 
a jegyzőkönybe felvétetni határoztatik. 

16. Benyujtatik a felső tankerület népiskolai bizottságának, ugy-
szinte az alsó tankerületének az 1881/2. tanévről szóló jelentése : 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 
Az újonnan szerkesztett, pontosan ugyan beküldött, de nem min-

dig pontosan kitöltött, rovatos táblák alapján van szerencsém az 
1881/2. évről szóló népiskolai jelentésemet ezennel tisztelettel be-
terjeszteni. 

I. Tábla. 

Az első, a tulajdonképeni iskoláztatásra vonatkozó tábla kimuta-
tása szerint: 

1. Az ezen tankerülethez tartozó öt esperesség 118020 lélekből 
áll, mi a tavalyi adatokhoz képest egy 2990 léleknyi kisebbedést ké-
pez. mely különbözet főleg Budapest és Nógrád nagyon is hullámzó 
adataira vihető vissza, amennyiben az, a mult évben 1530, ez 1418 lé-
lekkel többet mutatott ki, mint ez idén. 

2. Tanköteles gyermek volt az egész tankerületben 19370 (73-al 
kevesebb mint tavaly), még pedig nem szerint 9723 fiu, 9647 leány< 
korra 14066 (6999 f. 7067 1.) 6—12 éves, 5304 (2724 f. 2580 l.j 
13—15 éves. 

3. E tankötelesekből esett : 
a) Borsra: 2739 lélekkel, 466; tehát a népesség 16-9°/0-ja, még 

pedig 315 elemi (155 fiu, 160 leány), 151 ismétlő (88 fiu, 
63 leány). 
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b) Budapestre: 12972lélekkel, 2541; teliát a népesség 19\6°/0-ja, 
még pedig 1844 elemi (924 fiu, 920 leány), 700 ismétlő 
(391 fiu, 309 leány). 

c) Hantra: 22176 lélekkel, 3316 ; tehát a népesség í4.970-ja, 
még pedig 2343 elemi (1209 fiu, 1134 leány), 973 ismétlő 
(527 fiu, 446 leány). 

d) Nógrádra: 41 952 lélekkel, 6772 ; tehát a népesség 16T °0-ja, 
még pedig 4922 elemi (2415 fiu, 2507 leány), 1850 ismétlő 
(891 fiu, 959 leány). 

e) Zólyomra: 38181 lélekkel, 6272; tehát a népesség 16 3 °/0-ja, 
még pedig 4642 elemi (2296 fiu, 2346 leány), 1630 ismétlő 
(827 fiu, 803 leány). 

4. Ezen tankötelesekből j á r t : 
/ Helyben Idegen Fe l ső v. Magác- K ő z é p -

elemi ismétlő elemi i s m é t l ő p o i g . i s k . i n t é z . lanoda Összesen °/o m. é - k é p e s l 
a) Barsban 1 6 9 4 3 1 1 2 9 8 1 8 2 5 3 8 4 8 2 . 4 4 . 6 

b) Budapes ten 5 6 3 6 7 8 2 6 0 3 7 7 2 0 8 3 1 9 2 4 0 5 9 4 . 1 — 0 . 6 

c ) Hontban 2 2 4 5 7 5 9 3 3 1 3 3 7 3 7 3 1 1 5 9 3 . 9 - 4 . 2 

d) Nógrádban 4 4 0 3 1 1 0 0 5 3 5 8 2 4 3 9 5 6 3 2 8 3 . 1 — 3 . 3 

e) Zólyomban 4 3 8 8 1 2 8 9 0 7 5 2 4 7 2 1 7 6 5 9 4 0 9 4 . 7 - 1 . 3 

Összesen 1 1 7 6 8 3 1 9 1 9 4 3 3 2 7 4 7 3 2 7 8 4 9 6 1 4 4 7 6 9 0 2 — 2 . 3 

Ezen számokat a mult éviekkel egybevetve, sajnálattal tapasz-
taljuk, hogy az iskoláztatás, a budapesti esperességet kivéve, mely 
0'6°/0 uyi javulást mutat, mindenütt hanyatlott, s ha megfontoljuk, hogy 
ezen esperesség az utolsó országos népszámlálás szerint, sokkal, de 
sokkal több lélekből áll, s hogy igy tanköteleseinek száma is sokkal 
nagyobb a felhozottnál, akkor az itt mutatkozó kedvező percentuáczióra 
sem fektethetünk különös súlyt. Legvirágzóbb az iskolák látogatása 
Zólyomban, leggyengébb Barsban, a mi első sorban ezen egyház-
megyének topographikus viszonyaira vihető vissza. Mint különös je-
lenség említendő, hogy a budapesti elemi növendékek túlnyomó része 
nem evangelikus iskolákba jár. 

4. E tábla 41—43. rovataiból kitetszik továbbá, hogy népisko-
láinkat 1074 (545 fiu. 529 leány) részint idegen illetőségű, részint más 
vallású növendék látogatta. Ezekből eset t : 

a) Barsra 26 fiu, 26 leány, összesen 52 
b) Budapestre 198 55 153 ,5 351 
c) Hontra 95 55 82 „ ,, 177 
d) Nógrádra 149 55 145 „ ,, 294 
e) Zólyomra 77 55 123 „ ,, 2 0 0 

5. Megjegyzendő végre e tábla alapján, hogy e tankerületben 
113.293 félnapi mulasztás fordult elő, s hogy ezért egészben csak 331 
szüle ellen alkalmaztatott a törvény szigora. Itt is első helyen kieme-
lendő Zólyom, hol csak 3034 félnapi mulasztás mellett 202 szüle bün-
tettetett meg; a többi esperesség a részben nagyon tetemes mulasztások 

4* 
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daczára igen keveset, vagy épen semmit sem tett. Barsban, hol átlag 
minden növendékre egy félnapi mulasztásnál több esik, nem büntette-
tett egy szüle sem, valamint a budapesti esperességben sem, habár itt 
minden növendék 18 félnapot mulasztott; Hontban, hol egy-egy növen-
dékre 12 félnapi mulasztás esik, 27 szüle fenyíttetett meg; Nógrádban 
102, ámbár ez 56885 félnappal szerepel. 

II. Tábla. 
A második tábla szerint: 
1. működött e tankerületben 263 tanító (7-el több, mint tavaly). 

Ezek közül volt képesített 229, nem képesített 34, s megint 232 ren-
des, 31 segéd. 

Ezen tanerőkből esett: 
a) Barsra képes. 5, nem képes. 1, rendes 5, segéd 1, össz. 6 
b) Budapestre 1 9 

77 X J 53 3, 4 „ 17 77 6 „ 23 
c) Hontra 37 49 » 7, 3 ,7 48 „ 4 7, 52 
d) Nógrádra „ 98 „ 37 1 5 „ 105 „ 8 7, 113 
e) Zólyomra „ 58 „ ,7 11 „ 57 „ 12 „ 69 

2. Iskola 235 említtetik, tehát 14-el több mint tavaly, ámbár a 24. ro-
vat tanúbizonysága szerint, ez évben egészben csak két iskola épült s 
miután az 1879/80, valamint 1881/2-ik évi kimutatásokban csak 221 
iskoláról van szó, önként következik, hogy ez évben 223-nál több 
csak ugy hozathatik ki, ha itt-ott iskolák tantermekkel tévesztetnek 
össze. Ez mind Zólyomban, mind Nógrádban történhetett, a mennyiben 
ott a m. é. 57 iskola helyett 66, s épen annyi tanterem is, itt a tavalyi 
102-vel szemben 107 említtetik. Az igy akár helyesen, akár tévesen 
felhozott iskolából esett: 
a) Barsra 5 , melyekből egyházé ö , bé re l t—, jó karban 5 , roszban — 
b) Budapestre 6 77 5 77 1 77 6 77 

c) Hontra 51 77 47 77 4 73 40 77 

d) Nógrádra 107 V 104 77 3 77 100 77 

e) Zólyomra 66 77 65 3? 1 77 57 7? 
Összesen 235 77 226 77 9 77 208 7? 

Felhozatik továbbá, hogy ezen iskolákban volt összesen 249 tan-
terem s 218 tanítólak, s hogy épült 2 uj iskola, még pedig 1 Hontban, 
1 Zólyomban, s javíttatott 24, még pedig Barsban 1, Hontban 3, 
Nógrádban 9, Zólyomban 11. 

3 Az iskolaépület mellett van: 
a) Barsban faiskola 1 (m. é. kép - 3 ) , testgyak. — ( —) 
b) Budapesten 77 ( 77 77 - ) » - ( - ) 
c) Hontban 40 ( „ - 5 ) „ 29 ( - 6 ) 
d) Nógrádban 77 65 ( „ „ - 9 ) 1 ( - 3 ) 
e ) Zólyomban „ 43 ( „ „ + 11) 1 ( + 1 ) 

Összesen 37 1 4 9 ( „ „ —1) „ 37 ( - 9 ) 
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Itt, Zólyomot kivéve, mindenütt érzékeny, nem könnyen megfejt-
hető hanyatlás észlelhető, s önkéntelenül merül fel azon kérdés : 
váljon mikép tűnhetett elm. év óta Barsban 3, Hontban 5, Nógrádban 9 
faiskola? Ily kirívó, szembeötlő anomaliákat talán mégis ki lehetne, 
sőt ki is kellene kerülni. 

4. Taneszközökben volt: 
fek. tábla fali olv. t. 

a) Barsban 6 62 ( + 4 ) 
b) Budapesten 30 ( + 2 ) 227 ( + 2 4 ) 
c) Hontban 78 (—1) 879 ( + 4 2 ) 
d) Nógrádb. 142 ( + 6 ) 1522 ( - 3 2 ) 
e) Zólyomb. 105 (—1)1111 ( + 2 ) 

fali térkép földgömb term.-rajzi term.-tani 
e s z k ö z ö k 

19 ( + 1 ) 4 ( + 2 ) 48 ( - 5 2 ) 25 
37 ( + 2 ) 9 (—1) 366 (—299) 142 

157 ( + 2 1 ) 42 ( + 2 ) 1957 ( + 2 4 8 ) 73 
226 ( + 6 ) 84 ( + 5 ) 1476 (—52) 182 
169 ( + 8 ) 50 ( - 1 ) 875 ( + 2 7 8 ) 354 

könyv. köt. 

25 
1336 ( + 8 8 5 ) 
1656 ( + 4 4 5 ) 
1171 
1042 

Összesen 361 ( + 6 ) 3801 (+140) 608 ( + 3 8 ) 189 ( + 7 ) 4722 ( + 1 2 3 ) 791 ( + 2 9 0 ) 5230(+1831) 

Valamint tavaly, ugy ez esztendőben is, örvendetes haladás ta-
pasztalható^ téren, váljon azonban ama adatot, hogy az iskolai könyvtá-
rak 1831 kötettel szaporodtak, nem kell-e vennünk cum grano salis — 
ez már más kérdés. 

5. Az iskolák vagyoni állapotát kitüntető adatok a mult éviekkel 
egészben összevágnak, habár az ingatlanok értéke a tavalyihoz képest 
több mint négy ezernyi különbözetet mutat (223,254 frt a mult évi 
218,486 frttal szemben). Az iskolák összes jövedelme 108,193 frtra 
rúgott ; még pedig folyt be készpénzben 62,742 frt, terményekben 
pénzre változtatva 45,451 frt. 

Származott pedig e jövedelem : 
Bars Budapest Hont Nógrád Zólyom Összesen 

7830 után 6500 után 51414 után 111810 után 45700 után 
a) ingatl. vagyonb. 771 1138 4575 11132 3015 20631 

349 után 50000 után 10948 után 3224 után 1679 u tán 66200 u. 
b) tőkepénzből 24 3163 693 214 86 4180 
c) tandíjból 435 11231 2590 6076 5693 26025 
d) állami segélyből — — — 605 — 605 
e) községi „ 107 4713 2821 2606 8133 18380 
f) egyházi „ 1177 1480 5270 12566 10991 31484 
g) egyebekből 127 231 4395 942 1193 6888 

Összesen 2641 21956 20344 34141 29111 108193 

6. Az iskolák kiadása 107426 frtot tett, s igy maradt volna 
767 frtnyi fölösleg. Fordíttatott pedig ezen összeg: 

rend. t an . — segéd tan. javí tásra tansze- egye- Összesen 
fizetése r e k r e bekre 

a) Barsban 1634 300 295 16 90 2335 
b) Budapesten 15554 4016 748 700 477 21495 
c) Hontban 17897 758 206 121 1362 2 0 3 4 4 | 
d) Nógrádban 32475 360 303 261 742 34141 
e) Zólyomban 25458 1200 1564 80 809 29111 

Összesen 93018 6634 3116 1178 3480 107426 



Ennyit a beküldött táblák alapján. S most még szabadságot ve-
szek magamnak a főt. ker. gyűlés elébe két rendbeli kérdéssel járulni: 

1. Elkerülbetlenül szükségesnek látja-e a főt. kerület, hogy az 
ily jelentések évenként terjesztessenek be, s nem lenne-e tanácsosabb 
ezt időszakonként, teszem 3—3 évenként tenni? Egy év alatt a viszo-
nyok nem igen változnak, s a számok ily stereotyp elősorolása, nem-
csak hogy az ügy iránti érdeket nem költi, hanem — valamint ezt az 
utóbbi időkben tapasztalni alkalmunk volt — csak közönyt szül. 

2. Nem tartaná-e a főt. kerület czél- és időszerűnek, hogy a ke-
rületünk népiskoláiban használt tankönyvek tüzetesen megbíráltassa-
nak, s hogy az igy megbírált, illetőleg a kerület sanctiójában része-
sült könyvekről hivatalos jegyzék készíttessék, s alioz tartás végett 
az esperességekkel közöltessék ? 

Budapesten, 1882. september 1-én. — Doleschall Sándor, s. k., 
mint a ker. népisk. bizotts. elnöke. 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Mult évi jelentésemet a bányakerületi alsóvidéki iskolakörhöz 
tartozó négy esperesség tanügyéről azon óhajtásom kifejezésével zár-
tam be, vajha a statistikai adatok felvételére alkalmasb tabellákat 
kapnának az nzok kitöltésével megbízott dekánusok és esperesek. A 
tabellák megjöttek. Azonban 1881/2-ik tanévi jelentésemet sajnálko-
zásom kifejezése mellett azon közmondással kell kezdenem : adtál 
uram esőt, de nincs benne köszönet. Három helyett két tabellát kap-
tunk és igy kevesebb rovatot; hanem azért a kitöltés egyöntetűsége 
és a tanügy állapotának pontos kimutatása most is pium desiderium 
maradt. Annak pedig, hogy az uj tabellák sem szolgáltatnak kellő 
módot tanügyünk minden oldalról teljesen átlátszó megvilágítására, 
oka nem egyedül abban keresendő, hogy annyi és annyi egyén hordja 
össze az adatokat, még pedig hol kellő megfigyelés, mérlegelés után, 
hol a nélkül is; — hanem első helyen ott rejlik a baj oka, hogy a 
táblázatok fejezetei nem nyertek mindenben sikerült alakot s a rovat 
nem mindenkor áll a maga helyén, mely a félreértést kizárná. Igaz 
ugyan, hogy még oly gyarló rovatokon is lehet tökéletesen megbíz-
ható jelentést készíteni; de ez csak is ott történhetik, hol a kimutatás 
egy, még pedig olyan egyén által állíttatik össze, a ki legalább nagy-
jából közvetlenül szedheti össze s igazíthatja helyre adatait. Mig ellen-
ben a harmadkézből vett eltérő, elégtelen s ingadozó adatok alapján 
egy távol álló egyénnek kielégítő kimutatás összeállítása annál bajo-
sabb, minél inkább igyekeznék már egyszer, ha nem is hajszálig pon-
tos, de legalább elfogadható s megnyugtató kimutatást benyújthatni. 
Mégis megnyugtató reám nézve az egész munkánál azon tudat, hogy 
itt is több az élet a képnél, értékesb a valóság a találomra készült 
rajznál. 
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Mindezek beigazolása kedvéért megkísérlem az adatok élethű 
összeállítását. 

I. 

A) A bác s-szer érni esperesség 66360 lélekszámából 4087 fin és 
4027 leány, összesen 8114 6 — 12 éves tanköteles gyermek 
van bemondva; 13 — 15 éves pedig 1594 4- 1648 = 3242. 
A tankötelesek összes száma tett 5681 4- 5675 = 11356-ot, 
vagyis a népesség 17.1%-át. 

B) A bánáti esperesség 28078 lélekszáma után 1646 fi és 1575 1., 
összesen 3221 6 —12 éves tanköteles volt felvéve; 13 —15 
éves 767 -j- 731 1498. A tankötelesek főösszege tett 
2413 + 2306 - 4719. tehát a népesség 16.8%-át. 

C) A békési esperesség 104643 lélekszáma, 6623 + 6307 = 
12930 6—12 éves és 2483 4- 2321 = 4804 13—15 éves 
tankötelessel van bemutatva, — együtt 6 —15 éves 9106 + 
8628 = 17734, vagyis 17%-kal. 

D) A pestmegyei esperesség 39979 lélekszáma 2581 + 2505 = 
5086, továbbá 947 + 1008 = 1955, együtt véve 3528 + 
3513 7041 6—15 éves tankötelessel van bemutatva, tehát 
17.6 °/0-kai. 

A 4 esperesség lélekszáma tesz 239060-at, 14937 fi és 
14414 leány = 29351 6 — 12 éves, 5791 4- 5708 = 11499 
13—15, együtt 20728 4- 20122 = 40850 6—15 éves tan-
kötelessel, tehát a népesség 174%-val . 

Ezek közül j á r t : 
elemi ismétlő id. elemi id. ism. fe l .v . polg. mag. int. középtan 

A) 3906 fi 842 15 49 6 29 31 
3839 1. 892 25 32 17 2 — 
7745 1734 40 81 23 31 31 

B) 1400 fi 248 22 — 9 — 45 
1329 1. 259 24 — 15 7 — 
2729 507 46 

C) 6021 fi 715 133 
5621 1. 556 85 

24 7 45 
8 60 160 

— 7 110 — 
11642 1271 218 — 15 170 160 

D) 2455 fi 660 6 6 4 5 19 
2371 1. 633 10 5 3 7 — 

"4826" 1293 16r 11 7~ 12 19 

Ossz. 13782 2465 176 55 27 94 255 
13160 2340 144 37 42 126 

"26942 4805 320 92 69 220 252 
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Az iskolába járók főösszege : 
A) 4876 + 4809 = 9685 a népesség 14.5, a tankötel. 85.270-a. 
B) 1724 + 1634 = 3358 „ 11.9 „ 71.1 „ 
C) 7097 + 6379 = 13476 „ 12.8 „ 76 „ 
D) 3155 + 3029 = 6184 „ 15.4 „ 87.8 „ 

össz 16852 + 15851 = 32703 a népesség 1376,+ tankötel. 807o-a. 

Iskolába nem j á r t : 
A) 805 + 866 = 1671 vagyis a tankötelesek 14.7%-a. 
B) 689 + 672 = 1361 „ „ 28.8 „ 
C) 2009 + 2249 = 4258 „ „ 24 „ 
D) 373 f 484 = 857 „ __ „ 12.1 „ 

Össz. 3876 + 4271 — 8147 v a g y i s ! tankötelesek 19.1%-a. 

Tekintettel a közlött arányszámokra az egyes esperességek kö-
zött tetemes különbség merül fel, vagy azért, mert az egyiknek tan-
ügye valóban virágzóbb állapotban van a többiekénél; vagy azért, 
mert pontosabb, illetve hiányosabb adatokat nyújtottak be. Én támasz-
kodva több évi tapasztalatomra s ismerve tanügyünk örvendetesen 
emelkedő irányát, habozás nélkül merem azon nézetemet vallani, hogy 
tanügyünk jóval jobb lábon áll, mint azt a sokszor sántikáló adatok 
után feltüntetni képes vagyok. 

Vonatkozással az iskolába nem járt tankötelesek feltűnően nagy 
° / o - r a tartozom nem ugyan a hiányok mentésére, hanem az igazság 
megközelítése tekintetéből felemlíteni, ezek nagyobb íesze a 13—15 
évesekre esik. Az elemi iskolások bejáratása annyi, sok esetben iga-
zolható hézag mellett is tűrhető; hanem az ismétlő iskola nehezen tud 
meghonosulni s annak kifogástalan keresése iránt alig is lehet re-
ményt táplálni nekünk, akik ismerjük az alföldi viszonyokat s a nép 
gyermekeinek elszóródottságát távol eső pusztákon és tanyákon egész 
éven át. 

A mulasztások felvételére szánt rovatok tételei nem lévén össze-
gezhetők, mivel a bács-szerémi esperesség részéről 95727 mulasztás, 
a bánáti és pestmegyei esperességek részéről a mulasztott gyermekek 
száma lett bemutatva, mig a békési esperességben az egyik dekánus 
a mulasztások, a másik a mulasztók számát nyújtotta be, — marad 
ezúttal tudomásul vételre annyi, hogy biz a mulasztások száma igy is, 
ugy is tekintélyes. 

A következő rovat a mulasztásokért megbüntetett szülőkről szól. 
A számtételek az esperességek fentebbi sorrendjében ezek: 100 + 
101 + 74 + 136 — 441, — a nélkül azonban, hogy valamely részről 
megemlíttetett volna, hogy vájjon ezen bírságok az illető iskolák bő-
vebb felszerelésére, vagy árva gyermekek iskoláztatására — mint 
kellene — fordíttattak-e. 
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Közművelődés szempontjából szép tünemény, hogy elemi isko-
láinkban 142 -f 63 + 265 + 136 = 606 (340 fi és 266 leány) ide-
gen illetőségű vagy vallású gyermek nyert oktatást, mi tán az illető 
tanítók némi anyagi hasznára is lehetett; — de alig kívánatos a né-
mely helyen különben is tultömött iskolák ily módon való használása. 

II. 

Az I. tabella rovatainak egyezményes összeállítása még hagyján ; 
hanem már a II-nak leolvasása sok helyen nehezebb, — szerencse, 
hogy kevésbé fontos. 

Tanító van: 

A) Bácsban 
B) Bánátban 
C) Békésben 
D) Pestben 

Összesen 

Békésnél a nemképesített és segédtanítók száma azért olyan nagy, 
mert a pusztai s tanyai tanítók is benfoglaltatnak; különben rendes 
tanitó, ki nem lenne képesítve, egy sincsen. Temesvár és N.-Becskerek 
városi iskolákat tartván, ezek tanítói a fentebbi kimutatásban nem 
foglalvák. 

Az iskolákra vonatkozó, Bácsot és Bánátot illető adatoknál előre 
megjegyzem, hogy azok a tanítókról szóló adatokkal össze nem egyez-
tethetők s hogy Bánátnál az előbbi pontban említett városi egyházak 
iskoláiról semmi kimutatás sem fordul elő; más hat egyház községi 
iskoláiról pedig részben hiányos adatok küldettek be. Azonban szól-

képesített nem képesített rendes segéd 

70 13 72 11 
32 6 37 1 
90 31 82 39 
55 5 54 6 

247 55 245 57 

janak magokért a következő adatok : 
egyh. isk. közs. egyh tul. bérelt jó rosz tanter. tan-lak faisk. torna 

A) 60 14 55 1 67 6 79 57 11 4 
B) 17 7 16 1 22 2 34 26 8 2 
C ) 113 1 93 20 9 8 15 113 113 16 7 
D) 48 1 48 1 41 8 60 41 13 4 

Ossz. 238 23 212 23 228 31 286 237 48 17 

Az előző pontban tett észrevétel fentartása mellett a tanszerekről 
szóló következő kimutatás megállhat: 

tábla fali olv. t. térkép földgömb terrn. r. eszk. term. t. eszk. kötet könyv 

A) 123 569 192 43 672 238 310 
B) 58 417 69 17 215 29 417 
C) 196 1260 308 65 1122 333 1196 
D) 111 688 130 43 552 52 897 

Össz. "488 2934 699 168 2561 652 2820 



Javíttatott összesen 78 iskola; épült pedig nevezetesen Bácsban 
3 uj iskola. 

Az iskola évi jövedelmére és kiadására tekintő rovatok számté-
telei Bácsnál tévetegek, nem egybevágok, hiányosak: a pivniczai 
iskolakörből nincsen a jövedelem kimutatva, csupán a kiadás; az őrvi-
déki iskolakörből, hol pedig 3 hitfelekezeti iskola is van, sem a jöve-
delem, sem a kiadás kimutatva nincsen Tán ennek tulajdonítandó, 
hogy a midőn az esp. iskolák jövedelme 35513, azok kiadása 36695 frt-
tal van kimutatva, mi ugyan nem lehetetlen, de alig hihető, mert ez 
deficitre mutatna. Bácsnál a jövedelem összege a kiadáséval egyez. 
De a 7827 frt nincs kellő részletességgel kimutatva még a kimuta-
tásba foglalt iskolákról sem. A fentebb már említett 8 egyház iskolai 
jövedelme és kiadása pedig a kimutatásban érintetlen maradt. Innen 
van, hogy ép az adatok ezen hiányosságánál fogva a két esperesség 
részéről középszámítással ki nem mutatható: mibe kerül egy iskola 
fentartása, mi egy tanító díja s mibe jön egy gyermek évi oktatása. 

Békés és Pest adat-összeállítása teljes és kifogástalan: ott 67988 frt 
60 kr , itt 34145 frt 62 kr. bevétellel s ugyanannyi kiadással. Közép-
számítással egy iskola fentartására fordíttatott amott 596, emitt 
696 f r t ; egy tanító díj azasa (rendes vagy segéd) felment ott 561, itt 
569 f r t ra ; s minden 6—12 éves gyermek iskolázása került 6, illetve 
7 frtba, — nem számítva a krajezárokat. 

A töredékes kimutatások lehető felhasználásával jelenthetem, 
hogy az egész délvidéki tankerület készpénzbeli jövedelme 65858 frt 
87 kr., terményekből 73776 frt 35 kr., összesen 139635 frt 22 krt 
tett, a kiadás pedig ezt haladólag (?) 146656 frt 22 krt. Ingatlan va-
gyona 549272 forint értékű 33601 frt 64 kr. jövedelemmel; tőkéi 
29341 frt 2125 frt 97 kr. kamatozással ; 5405 frt 90 kr. tandíj-jöve-
delem. Községi segélyből átvett 8146 frt 43 krt, egyházaktól 80843 frt 
8 krt, egyéb forrásokból 2793 frt 20 krt. 

Végezetre jelentem, hogy egyedül a pestmegyei esperesség részé-
ről lett benyújtva teljes kimutatása az iskolákban használt tanköny-
veknek. 

Nyert tapasztalataim alapján s hogy jövőben minden dekanátus 
és esperesség részéről egynyomon járó adatokat kaphassunk és a ki-
mutatás összeállításánál minden tekintetben kifogástalan egyöntetű-
séget már egyszer elérhessünk, van szerencsém a következő utasítási 
pontokat megfigyelésre ajánlhatni: 

1. Az I. iven a 15—17 rovatok a hitfelekezeti, a 21—23 szá-
múak pedig a községi ismétlő iskolákra vonatkoznak. 

2. A 39. rovatba nem a mulasztó gyermekek, hanem a félnapi 
igazolatlan mulasztások száma irandó, még pedig csupán az elemi ugy 
hitfelekezeti, mint községi iskolákról. 
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3. A II. iven a 3. és 4., valamint az 5. és 6. rovatok összege 
egyező legyen. 

4. A II. 7. rovat összege a 9. és 10. rovat összegével egy 
legyen. 

5. A 7. és 8. rovatokba az osztott iskolák száma is jön, tekintet 
nélkül arra, hogy egy tanító hány osztályt vezet. Az azonban a II. iv 
2. rovatában a tanító nevénél kiteendő, hogy mely osztálybeli, mely 
nemű és milyen ajkú gyermekeket tanít. 

6. Az iskola évi jövedelmét és kiadását feltüntető rovatoknál 
megfigyelendő, hogy a 28. és 38. sz. rovatok összegeinek egyezniök 
kell, minthogy a 29—37. rovatok csupán részletezik a 28. rovat 
főösszegét, még pedig a források és a nyert összegek szerint. Mi-
hez képest a 44. rovat számtételének vagy épen olyannak kell 
lennie, mint a 28. és 38. rovatokban levő, vagy kisebbnek, ha t. i. 
az évi jövedelem nem egészben lett elköltve, de nagyobb semmi 
esetre sem lehet. 

7. A 29. és 31. rovatok számai a 28. és 38. sz. rovatok fő-
összegeiben nem foglaltathatnak, mert azok nem évi jövedelemről, 
hanem ennek alapjairól szólnak. 

8. A 37. rovat az I. iv 40. rovatában foglalt bírságok külön 
kitüntetett számait is foglalhatná magában, hogy meglássék, vájjon 
a büntetés-pénzek az iskola javára lettek-e fordítva. 

Mély tisztelettel jelentette Áchim Ádám, békési esperes. 
A felső tankerület bizottsága elnökének jelentésében 

foglalt javaslataira nézve, az 1-ső pontban foglalt javas-
latot a kerület nem teszi magáévá, s továbbra is fenn-
tartja az eddigi évenként benyújtandó jelentések gya-
korlatát. 

A 2-ik pontban foglalt javaslat alapján a kerület meg-
újítja egy régebbi határozatát, mely a tankönyvek kerü-
leti bizottság által történendő tüzetes megbirálását már is 
elrendelte. E bizottság tagjaivá, a felső tankerületre nézve, 
Doleschall Sándor úr elnöklete alatt, Török József és Ba-
chat Dániel urakat választj a, az alsó tankerület tagjaivá 
pedig, Achim Ádám úr elnöklete alatt, Benka Gyula és Cho-
van Zsigmond urakat, kiknek tüzetes értesítését a kerület, 
már jövő gyűlésére elvárja. — Ugyanezen jelentések kap-
csában, vonatkozással a jelen közgyűlés 10. pontjára, a ke-
rület elhatározza, hogy a népiskolákban a magyar nyelv ta-
nításában megkívántató haladásról, évről évre. minden köz-
gyűlésen külön jelentésekből kiván tudomást szerezni. Ennél-
fogva utasítja a körlelkészeket, hogy az esperességeik elé 
terjesztendő jelentésükben ez irányban lelkiismeretes hűség-
gel és pontossággal foglalják bele szerzett tapasztalataikat, 
— valamint utasítja az espereseket is, hogy a hozzájok be-
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érkezendő jelentések alapján, a magyar nyelv tanításának 
állapotáról, évről évre tegyenek jelentést a kerületi bizott-
ságok révén a kerületi közgyűlésen. 

Egyebekben a jelentések tudomásul vétetvén, egész 
terjedelmükben a jegyzőkönyvbe vétetni határoztatnak. 

A gyűlés 2-ik napja, október 16-án. 

17. Az október 14-én tartott ülés jegyzőkönyve 
hitelesíttetik. 

18. Felolvastatik az október 14-iki ülésből az 1881/2. évi egyház-
kerületi számadások felülvizsgálatára kiküldött bizottság következő 
jelentése : 

Főtisztelendő méltsgs ker. közgyűlés! 

Alólirottak a kerületi számadások felülvizsgálása végett lévén 
kiküldve, tiszteletteljesen a következőket jelentjük és véleményezzük: 

1-ör. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottság 1882. évi május 
12-én s ugyanazon évi október hó 5-én felvett jegyzőkönyve •/. és "//• 
alatt, mely utóbbinak 

1-ső pontja értelmében fájdalmas részvéttel vétetik tudomásul, 
hogy az állandó bizottságnak egyik tevékeny tagja, Hornyánszky 
Viktor, a jobblétre költözött — tisztelettel kerestetik meg a közgyűlés, 
az üresedésbe jött hely betöltése iránti intézkedés végett. 

3-ik a) pont szerint a lugosi egyház 1882. évi junius 30-ig 1 V2 évi 
kamatok fejében 165 frttal van hátrálékban — véleményeztetik: ha 
Lúgos a kamathátralékot a főtisztelendő kerület által meghatározandó 
záros határidő alatt nem fizeti le, — tőkéje felmondandó. 

b) szerint, br. Ambrózy Lajos örököse 5 évi kamatok fejében 
400 frt 35 krral van hátrálékban, — véleményeztetik mint a fentebbi-
nél, hogy ha illető adós kamattartozását szintén a főtisztelendő ke-
rület által meghatározandó záros határidő alatt nem törleszti, — tő-
kéje felmondandó. 

c) szerint, Trajt ler Lajos örökösei után hátralékban maradt 
55 frt 58 kr. kamat mint behajthatlan, törlésbe hozatni javasoltatik. 

4-ik pont szerint, néhai Hojtsi Sándor örökösei 400 frtos tőke és 
80 frt kamat tartozása ügyében tett ügyészi jelentés, hogy ha az örö-
kösök a kamatokat pontosan fizetik, a tőkéről pedig bekebelezésre 
alkalmas okmányt állítanak ki, és az esedékes kamatokat pontosan 
megfizetik, a tőke lefizetésére ne köteleztessenek, — elfogadás végett 
azon módosítással ajánltatik, hogy „ha az adós a tőkét teljes biztosítékot 
nyújtó jelzálogra betábláztatja." 
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Ugyancsak az állandó pénzügyi bizottmány V. pont alatti azon 
véleménye, mely szerint a budapesti ev. ág. liitv. szláv egyháznak 
10 évre terjedő 5%-tóli 2000 frtnyi kölcsön szavaztassék meg, oly 
feltétel mellett javasoltatik elfogadás végett, hogy a kötelezvényt 
az Összes presbyterium mint kezes, egyetemleges kötelezettséggel 
irja alá. 

6-ik pont szerint, a Geicz-féle alapítvány 1248 pengő forint, te-
kintve az alapítványozó rendelkezését, a kerületi pénzalapból külön-
választani s mint Geicz-féle alapítvány rendeltetésére ugyanis b. ke-
rületi elaggott lelkészek segélyezésére fordíttatni javasoltatik, s egy-
úttal ezen alapítvány kezelése s rendeltetési czéljának megfelelő sza-
bályzat kidolgozása iránti szükséges intézkedések megtétele végett a 
főtisztelendő kerületi közgyűlés felkéretik. 

2-or. A számadások felülvizsgáltatván, kitűnt : 
Bevétel . . 19345 frt 62 kr. 
Kiadás . . 18414 frt 33 kr. 

Maradvány 931 frt 29 kr." 
A pénztár állása a következő: 

a) tőke 86255 frt 84 kr. 
b) tartozásokban kamat . . 730 frt 93 kr. 
c) évi adakozások . . . 300 frt — kr. 
d) Cathedr. agent. . . . 157 frt 78 kr. 

Főösszeg 87444 frt 55 kr. 
Mult évi vagyonösszeg volt. 88087 frt 02 kr. 
Mostani 87444 frt 55 kr. 

Apadás 642 frt 47 k r 7 
3-or. Német István-féle alapítvány: 

Bevétele 76 frt 75 kr. 
Kiadása 76 frt 09 kr. 

Marad . — frt 66 kr., a tőkema-
radványnyal együtt . . . 1445 frt 72 kr. 

4-er. Mokossinyi Miliály-féle alap bevétele 726 frt 10 kr., kiadása 
728 frt, többlet-kiadás 1 frt 90 kr., tőkéje 13771 frt 65 kr. 

5-ör. Theologiai alap tőkéje 1826 frt 63 kr., kiadatott az egyete-
mes egyháznak kezelés végett. 

6-or. Zsedényi-féle középtanodai alap bevétele és kiadása 272 frt 
50 kr., tőkéje 5000 frt. 

7-er. Zsedényi-alap néptanítók javára : 
Bevétel 1616 frt 33 kr. 
Kiadás 1110 frt 84 kr. . 

Maradvány . 505 frt 49 kr. 
tőkéje 20000 frt. 
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8-or. Esztergályi-féle alap, bevétel és kiadás 17 frt 08 kr., tökéje 
377 frt 43 kr. 

9-er. Székács-féle alap a kerületi papgyámoldával együtt volt a 
mult évben 6567 frt 28 kr., most 6847 frt 88 kr. — Bevétele: 419 frt 
28 kr., kiadása 111 frt 56 kr., tőkésíthetett a maradvány 307 frt 72 kr. 

10-er. Szegedi egyház letéte 5668 frt 94 kr., 308 frt 01 kr. ka-
mattal 6048 frt 95 kr., kiadatott a szegedi egyháznak. 

Főösszeg 135,392 frt 72 kr. 
Végre alólirt bizottság tisztelettel indítványozza — az állandó 

pénzügyi bizottságnak ügybuzgó fáradozásáért jegyzőkönyvileg hálás 
köszönet szavaztassák — a pénztárnok urnák pedig a pénztárak szak-
szerű és pontos kezelésének elismerése mellett a szokásos felmentvény 
az 1881/2. számadási évre megadassák. 

Mély tisztelettel Budapesten, 1882. évi október hó 15-én. A fő-
tisztelendő méltóságos egyházkerületi közgyűlésnek alázatos szolgái 
Osztroluczky Géza biz. elnök, Wladár Viktor biz. jegyző, Szeberényi 
Andor, Wilim János. 

Ezen jelentés tárgyaltatván, következők határoztattak : 
a) Az állandó kerületi pénzügyi bizottság tagjává az 

elhunyt Hornyánszky Viktor helyébe Büsbach Péter ur vá-
lasztatott meg. 

b) A lugosi egyház kamathátralékát illetőleg a kerületi 
állandó bizottság elnöksége megbízatott, hogy ezen egyházat 
kamattartozásának lefizetésére felszólítsa, egyúttal utasítta-
tott a bánsági főesperes ur, hogy a kerületi pénzügyi bi-
zottság elnökségének lépéseit támogassa és oda törekedjék, 
miszerint a lugosi egyház kamattartozását legkésőbben 1883. 
évi február hó végéig fizesse ki. 

c) Remetei br. Ambrózy Lajos örökösének 5 évi kamat-
tartozását illetőleg kimondatott, hogy az esetben, ha ezen 
kamathátralék 3 hó alatt le nem fizettetnék, kerületi ügyész 
nemcsak a kamathátraléknak, hanem a tőkének is behajtása 
iránt a kellő törvényes lépéseket indítsa meg. 

d) A Trajtler Lajos örökösei ellen fennálló 55 frt 58 kr. 
kamathátralék tekintetében határoztatott, hogy ez, mint be-
hajthatlan, törlésbe hozandó. 

e) A Hoitsy Sándor örökösei elleni 400 frtnyi alapítványi 
követelés tekintetében az állandó kerületi pénzügyi bizottság 

d tványa elfogadtatván, az határoztatott, hogy az esetben, 
ha a nevezett örökösök a lejárt kamatokat az év végéig, az 
ezentúl esedékes kamatokat lejáratkor pontosan lefizetik és 
a tőkéről betáblázásra alkalmas okiratot kiállítanak, — a 
tőke behajtása egyelőre nem szorgalmazandó. 
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f) A szláv ajkú budapesti egyháznak a kért 2000 frtnyi 
kölcsön a kerületi pénztárból oly feltétel alatt engedélyez-
tetik, hogy a tőke után 5% kamatot évenként utólagosan 
pontosan fizetni, a tőkét 1888. évtől számítandó 4 év alatt 
500 frtos évi részletekben visszafizetni, az egyliáz-keriilet 
követelésének biztosítása végett a Deutsch Károly által 
1888 —1898 években évenként fizetendő 1000 forintnyi 
bérösszeget 2000 forint és járulékai erejéig, az egyház-
kerületnek engedményezni, az engedményt telekkönyvileg 
bekebeleztetni, s a kölcsönről kiállítandó kötvényt az egy-
ház összes presbyteriuma mint készfizető kezes aláirni 
köteles. 

g) A Geitz-féle bányakertileti elaggott lelkészek segé-
lyezésére fordítandó 1248 frt alapítványra nézve kimonda-
tott, hogy az a kerületi pénzalaptól külön választandó, és a 
mai naptól járó kamatokkal együtt, mint Geitz-féle alapít-
vány kezelendő és rendeltetésére fordítandó. 

A most említett alapítvány kezelése iránti szabályzat 
kidolgozásával Doleschall Sándor ur elnöklete alatt Wladár 
Viktor és Bachat Dániel urakból álló bizottság küldetik ki, 
azzal, hogy a kidolgozandó szabályzatot a következő évben 
tartandó közgyűlésnek terjessze be. 

h) Jákobéi József kerületi pénztárnok urnák az 188D2. 
évi számadásokra nézve a felmentvény megadatik, egyúttal 
a bemutatott jegyzőkönyv, mely mellett a bánya-kerület által 
kezelt egyetemes theologiai alap egyetemes pénztárba be-
szolgáltatása igazoltatott, a pénztári szekrényben őriztetni 
elrendeltetik. 

19. Felolvastatik a nógrádmegyei esperesség indítványa, hogy a 
cathedrat. és agent., miután a lélekszám 1874. óta a nógrádmegyei 
esperességben tetemesen apadt, némely esperességekben ellenben nö-
vekedett, és a nógrádmegyei esperesség a reá mért összeg kivetését 
igazságtalannak találja, az esperességek által már ez idő szerint az 
1881-ben kiadott névtár, jövőben pedig 6—6 évenként kiadandó Sche-
matismus lélekszám kimutatása szerint fizettessék. 

A kerületi közgyűlés elhatározza, hogy az adókivetés 
a népszámlálás alapján tiz évenként a változó lélekszám sze-
rint kiigazítandó. — Egyúttal utasítja az esperességeket, 
hogy azok lélekszámának megállapíthatása végett, az utolsó 
népszámlálás adatait beszerezvén, ezen adatokat 1883. évi 
jul. 1-én a kerületi pénzügyi bizottság elnökéhez uj adóki-
vetés végett terjesszék be. 
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20. Az idő, melyre a kerület világi jegyzője megválasztatott, a 
mostani közgyűléssel lejárván, 

dr. Szelényi Károly a közgyűlés által további 3 évre a ke-
rület világi jegyzőjévé egyhangúlag megválasztatott. 

21. Felolvastatván az egyházkerületi törvényszék tagjaira beadott 
szavazatok beszedésére kiküldött bizottság jelentése : 

a szavazás ezen jelentésben kitüntetett eredményéhez képest 
kerületi főtörvényszéki elnökül: Szontágh Pál; alelnökül: 
Görgey István; közbirákul: Sárkány Sámuel, Scholtz Gusz-
táv, Doleschall Sándor, dr. Szelényi Károly, Moravcsik 
Mihály, Győry Vilmos, Melczer Gyula, Fabiny Gyula, 
Zsigmondy Pál, dr. Matuska Péter, dr. Fröhlich Róbert és 
Marossy Károly ; póttagokul: Rudnay József, Veres Pál, 
Schranz János, Sztehlo Andor, Bachat Dániel és Falvay 
Antal egy évi időtartamra megválasztottnak nyilváníttatnak. 

22. Felolvastatván a pestmegyei esperesség az egyházi perrend-
tartás átdolgozását, a fegyelmi esetek és a fegyelmi büntetések meg-
határozását czélzó következő indítványa: 

Indítvány. 
a bányakerületi utasítások 19-ik részének, ez egyházi perrendtartás 
átdolgozása és a fegyelmi esetek és azok fokozatos büntetése módoza-

tainak meghatározásával leendő kibővítése tárgyában. 
Tekintettel arra, hogy a bányakerületi utasítások 19-ik részé-

ben foglalt „Egyházi perrendtartás" I I ik fejezetében nincsenek fel-
sorolva, sem körülírva azon esetek, melyek fegyelmi eseteknek bi-
zonyulnak, sem ezeknek fokozatos büntetési módja ; 

tekintettel arra, hogy egyre szaporodnak azon esetek, melyek 
kánoni vétséget nem képezve, hivatalvesztéssel nem, de fegyelmi 
büntetéssel lennének itéletileg sújtandók, de melyek iránt az egy-
házi perrendtartásban provideálva nincs; tisztelettel alulirt esperes-
ség indítványozza: 

hogy a méltóságos és főtisztelendő bányakerület közgyűlése, 
a felette hiányos egyházi perrendtartás gyökeres átdolgozását és a 
fegyelmi esetek s azok fokozatos büntetése módozatainak meghatá-
rozásának kibővítését határozza el és e czélra bizottságot küldjön 
ki, mely az alább irt, a debreczeni zsinat törvényei után készült pon-
tozatokat tekintetbe vegye. 

„Fegyelmi eljárás alkalmazása mellett fenyítendők : 
a) oly cselekvény vagy mulasztás, mely a magyarhoni ág. 

hitv. evang. egyház törvényeiben s az egyházi hatóságok szabály-
rendeleteiben (sta'utum) kifejezetlen fegyelmi büntetés terhe alatt 
tiltva van; 



65 

b) oly cselekvény vagy mulasztás, melyből az egyháznak vagy 
iskolának kára származik, vagy jogos haszna marad el, a mennyiben a 
cselekvény a magyar ág. hitv. ev. egyház törvényeiben vagy az egyházi 
hatóságok szabályrendeleteiben tiltva, — illetőleg az "elmulasztott kö-
telesség rendelve van; 

c) oly cselekvény vagy mulasztás, mely ál tala vallás vagy a köz-
erkölcsiség sértetik, vagy melyből közbotrány származik; 

d) egyházi törvény s egyházi hatóságok jogérvényes határozatai 
ellen izgatás, ily törvény, hatóságok és határozatok kigúnyolása, az 
egyházi felsőbbség törvényes rendeleteinek ellenszegülés és engedet-
lenség. Az egyház oly tagjainál, kik az egyház és iskola szolgála-
tában nincsenek, az engedetlenség csak akkor képez fegyelmi esetet, 
ha a rendelet egyébként végre nem hajtható; 

e) oly lényeges kötelességek elhanyagolása vagy megtagadása, 
mely kötelességek a magyar ág. hitv. ev. egyház törvényeiben vagy 
egyházi hatóságok szabályrendeleteiben hivatalos teendőkül vannak 
megszabva, vagy melyeket az illető egyházi tisztviselő, hivatalnok 
vagy szolga szerződésszerüleg vállalt el. Kisebbszerű kötelesség el-
hanyagolása is képezheti fegyelmi eljárás tárgyát, ha az elhanyagolás 
szándékosságból származik és felsőbbségi megintés után ismételtetik ; 

f) a hivatali hatalommal visszaélés, mely által másoknak szemé-
lyi vagy vagyoni sérelme származik; 

g) fegyelmileg fenyítendők az egyházi tisztviselők, hivatalnokok 
és szolgák hűtlen kezelés vagy közbűntények és vétségek elkövetése 
indokából is, a köztörvényi eljárás fentartása mellett; 

h) különösen a lelkész, tanár és tanító a fentebb irt eseteken kí-
vül oly magaviseletért is, mely által az egyházias tekintély lealacso-
nyíttatik, a lelkészi, tanári s tanítói állás méltósága sértetik. 

A fegyelmi büntetések a vétség fokozatához képest: 
a) intés ; 
b) feddés; 
c) pénzbírság, mely azonban az egyházi hivatalnok vagy szolga 

évi fizetésének — a netaláni lakbért vagy szabad lakás értékét ide 
nem számítva — V5-ét meg nem haladhatja. A pénzbírság az egyház-
megye által meghatározandó egyházi és iskolai czélokra fordíttatik; 

d) bizonyos időre, legfelebb egy évig hivataltól felfüggesztés, 
mely esetben a helyettes fizetéséről gondoskodni az elitélt tartozik; 

e) azon helyről hivataltól elmozdítás; 
f) hivataltól végleges elmozdítás." 
Budapest, 1882. október 10-én. — A pestmegyei ev. esperesség 

megbízásából beadja: dr. Szelényi Károly, pestmegyei esp. ügyész. 
A bányakerületi utasítások XIX. részében foglalt egy-

házi perrendtartás átdolgozása, a fegyelmi eljárásnak és ese-
teknek s azok fokozatos büntetésének megállapítása, illetve 
e tárgyban készítendő javaslat kidolgozása végett dr. Pulszky 

3 
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Ágost ur elnöklete alat t ; dr. Szelényi Károly, dr. Győry Elek, Görgey 
István, Jeszenszky Danó, Dolescliall Sándor, Győry Vilmos és dr. Fröh-
lich Róbert urakból álló bizottság küldetik ki azzal, hogy ezen mun-
kálatot mielőbb elkészítvén, azt az esperességekkel leendő közlés 
végett a superintendens urnák oly időben terjeszsze be, miszerint az a 
jövő évi közgyűlésen tárgy altathassák. 

28. Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontja kapcsában olvastatik a 
Baldácsy-alapítvány bizottságának az egyházkerületekhez intézett, 
1882. évi ápril 1-én kelt jelentése. Ezen jelentés több pontjához kerü-
leti határozatok hozatala szükségeltetvén, a közgyűlés a következő 
határozatokat hozza: 

a) A jelentésben foglalt azon javaslatra nézve: ,,Igaz 
ugyan, hogy a rendezés azon fokig jutott, hogy 1883-tól 
kezdve elesvén a rendkívüli terheltetésés költségek: mutat-
koznék mintegy 8000 frtra menő jövedelem felesleg. De ha 
tekintetbe vétetik, hogy az alapító levél három határozottan 
megjelölt czélt tűz ki, melyekre a segély fordítandó, s hogy 
a felesleg tizenegy superintendentia között oszlanék meg s 
igy alig érezhető támogatás nyújtatnék, hogy más részről, 
ha e felesleg is törlesztésre fordítatik, 3 — 4 ev alatt az 
alapítvány teljesen tehermentessé tehető," a kezelő-bizottság 
tehát ezen felesleget még néhány éven át mindig e törlesz-
tésekre javasolná fordítani: 

A kerület beleegyezik abba, hogy az 1883. 
évben mutatkozó 8000 forint jövedelem-felesleg a 
betáblázott terhek törlesztésére fordítassék; azon-
ban a végleges kezelésre kinevezett bizottságtól 
várván a beterjesztendő alapszabályzatot, a kerü-
let az 1883-dik esztendőn tul következő években 
mutatkozandó jövedelem-felesleg hováfordítása fe-
lől ezen alapon kiván majd akkor határozni. 

b) A jelentés azon javaslatára nézve: ,,liogy a beke-
belezett terhek törlesztése után a jövedelem egy része éven-
ként tőkésítessék s a következő évben jövedelembe számítat-
ván már a tőkésített rész kamata is, a jövedelemnek ugyanazon 
hányadára nézve ismét s azután évről-évre ugyanazon eljá-
rás kö vettessék," 

a kerület az ez irányban nyújtandó javaslattételt 
is, a kinevezendő végleges kezelő-bizottságtól kí-
vánja bevárni. 

c) A jelentésben fölvetett azon kérdésre: ,,hogy a super-
intendentiák együtt-küldötteik által kivánják-e meghatározni 
azon arányt, mely szerint a javadalmazás a három alapít-
ványi czél között megoszoljék, vagy abban állapodnak-e 
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meg, hogy az egyházkerületek átvévén a mind a három czélra 
rájok eső jövedelmi részt, külön-külön mindegyik saját vi-
szonyai és szükségletéhez képest határozza meg, hogy mily 
arányban osztja fel a javadalmazást a három czél között?" 

A bányai evangy. egyházkerület a reá esendő 
hányad átvételével, annak elosztását magának kí-
vánja fentartani. 

d) Az alapítvány ügyeinek intézésére szolgáló szervezet 
tekintetében, a bányai egyházkerület magáévá teszi azon 
javaslatot: hogy az alapítványi ügyeket intézze: 

1. A superintendentiák meghatalmazottainak 
közgyűlése. 

2. Mindezen meghatalmazottak mind az ezek 
által választott alapítványi igazgatóság, 3—3 évre 
választassanak. 

3. A közgyűlés Budapesten tartassék meg. 
4. Az ágost. hitv. evangy. bányai egyházke-

rület meghatalmazottai: a superintendenczia világi 
feügyelője és superintendense, póttag dr. Gryőry 
Elek, — kiknek nevei gróf Degenfeld Imre elnök 
úrral azonnal közlendők. 

5. A gyűlés minden évre maga válaszsza el-
nökét és jegyzőjét. 

e) Az alapítvány kezelésére vonatkozó szabályrendelet 
véglegesen az egyházkerületek által állapítandó meg, s en-
nélfogva a kerület elvárja, hogy a meghatalmazottak közgyű-
lése által részletesen kidolgozandó alapítványi szabályzat-
tárgyalás és elfogadás végett az egyházkerületeknek megkül-
dessék. 

f) A jelentés azon javaslatával szemben, mely szerint a 
pénztári kezelés ezentúl is a földhitelintézetnél maradhatna, 

a kerület különben is fentartván magának a meg-
előző e) pont alatt hozott határozatában a végleges 
szabályzat jóváhagyását, a pénztári kezelés kér-
désében szabad kezet enged a szervezetet készítő 
bizottságnak. 

g) Egyebekben a jelentés tudomásul vétetik, s a kerü-
let elhatározza, hogy gróf Degenfeld Imre úrhoz intézendő 
levélben, az eddig eljárt alapítványi bizottságnak sikeres 
fáradozásáért a legbensőbb köszönet mellett, méltányló elis-
merés szavaztassék. 

24. Ugyanazon kerületi jegyzőkönyv 22. pontjának kapcsolatá-
ban olvastatik a „helyettes papok utasítása" és a „tanító-választási 
szabályzat" felől beérkezett vélemények egybevetésére kiküldött bi-
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zottság azt javasló jelentése, hogy e vélemények nagyon elágazók 
levén, a tervezetek ujabban egy átdolgozó bizottsághoz utasíttassanak, 
mely a beérkezett véleményeket is megfigyelje : 

A közgyűlés az ez Ugybeni intézkedést egyelőre füg-
gőben tartja. 

25. Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontja kapcsában olvastatik a 
bánáti esperes urnák a bánáti missio állapotáról beterjesztett jelentése, 
mely szerint a bánáti diasporában élő hivek f. é. márcziusig rendesen 
gondozva voltak, s az utazó lelkész liiven és buzgón teljesítette köte-
lességét, azonban rendes lelkészszé választatván, állomása jelenleg 
üresedésben van, s azóta a legsürgősebb teendőket a temesvári egyház 
segédlelkésze végezi. A missio egyébiránt a folyó közigazgatási évben 
a Gusztáv Adolf-egylettől 585 frt, a kerületi gyámintézettől 30 frt, s 
igy összesen 615 frt segélyben részesült. 

A kerület a jelentést tudomásul veszi, a gyámolító egy-
leteknek köszönetet szavaz, s egyszersmind kifejezi azon óhaj-
tasat, hogy a megürült állomás, arravaló alkalmas egyházi 
férfiúval, mielőbb ismét betöltessék. 

26. Olvastatnak ugyanazon jegyzőkönyv 24-ik pontja kapcsában 
a lévai, losonczi és aradi állami tanítóképző-intézetekben alkalmazott 
hitoktatóknak az általok végzett vallástanításról felterjesztett jelentései: 

Tudomásul vétetnek. 

27. Ugyanezen tárgy kapcsában olvastatik a losonczi egyház 
folyamodványa, melyben — különösen nehéz körülményeinek tekin-
tetbe vételével, — kérelmezi a kerülettől, hogy a vallástanár fizeté-
séhez évi 200 forint segélyadománynyal járulni kegyeskedjék: 

A kerület, méltányolván a valóban fenforgó különö-
sen nehéz körülményeket, akképen ád helyt a losonczi 
egyház kérelmének, hogy az egyházat az 1882., 1883. és 
1884-ik évekre, az állami tanító-képzőben működő vallás-
tanító fizetésére fordítandó évenkénti 200 frttal segélyezi 
pénztárából; kijelenti azonban, hogy a megajánlott segély 
csupán a fent kitett három évre, s egyenesen a jelzett czélra 
nyujtátik a losonczi egyháznak, s ezen rendkívüli körülmé-
nyek kényszerítette gyámolításból, más egyházak — melyek 
körében netalán szintén vannak állami tanító-képzőben is 
működő vallástanárok, — hasonló kerületi segély kérelme-
zését maguk számára nem igényelhetik. 

28. Ugyanezen tárgy kapcsában a nógrádi esperesség részéről 
jelentetvén, hogy sérelmesnek tekinti azon eljárást, mely szerint az 
állami tanító-képzőben a szláv nyelv tanításával is foglalkozott Kasz-
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ner Ede, ebbeli állomásától minden meghallgatás nélkül egyszerűen 
elmozdíttatott. 

A kerület sajnálattal értesül ezen ily módon történt 
mellőztetéséről a nevezett egyházi férfiúnak; azonban tekintve 
azt, hogy t. Kaszner Ede ur, a szláv nyelvet tanító minősé-
gében nem egyházi, hanem egyenesen állami megbízásból 
működött, az ő érdekében történendő további eljárásra, ma-
gát nem tekintheti hivatottnak. 

29. Ugyancsak a tavalyi kerületi jegyzőkönyv 26-ik pontja kap-
csában Breznyik János selmeczi igazgató-tanár ur részletes jelentést 
tesz a selmeczi főiskola állapotáról. 

A kerület a kimerítő jelentést tudomásul veszi, annak 
kerületi határozatokat igénylő e következő pontjaira nézve 
pedig határozza: Rombauer Emil és Fejér Lajos rendes, Ge-
csányi Gusztáv rendkívüli tanároknak megerősíttetnek; az 
1882/3. tanévre megállapított költségvetés, valamint a vá-
lasztmánynak az előosztály alapítására, a szépírás tanításá-
ért járó költségre, egy harmónium megvételére, az iskolai 
pénztárban kimutatott 775 frt 78 kr. hiánylatnak a többi 
pénztárak feleslegéből leendő fedezésére vonatkozó határo-
zatai jóváhagyatnak. Végül a kerületi évi segély, beletudva a 
tanítóképző-intézet megajánlott gyámolítását is, 3837 frtban 
ez évre is utalványoztatik. 

80. Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontjának kapcsában jelentetvén 
az esperességek részéről, hogy a selmeczi kerületi tanítóképzőt e kö-
vetkező évi járulékokban hajlandók részesíteni: Bács-Szerém 50 frt. 
Bánát, de csak öt évre terjedő lekötelezéssel 20 f r t ; Bars 100 frtos 
alapítványával, azonkivül évenkénti 27 frt, mely utóbbi összegből 
azonban 5 frt csak három évre terjedő lekötelezéssel ajánltatik fel ; 
Budapest 70 frt, melyből azonban a pesti német egyház 25 frtos ado-
mánya csak három évre terjedő lekötelezéssel; Hont, körülbelől 
100 f r t ; Nógrád 100 f r t ; Pestmegye egyelőre 30 f r t ; Zólyom 240 frt 
alapítványán kivül 154 frttal, megjegyeztetvén, hogy mindezen össze-
gek, — a hol csak a meghatározott évekre terjedő külön kikötés ki 
nem tétetett, — az illető esperességek évenkénti adományai gyanánt 
jelentetnek be. 

Örvendetes tudomásul vétetik, és az esperes urak uta-
síttatnak, hogy ezen összegeket egyenesen a főiskola igaz-
gatójához küldjék mielőbb. 

81. Ugyanezen tárgy kapcsában kérdés tétetvén a lionti espe-
g részéről, nem volna-e czélszerűbb az államsegélyből az cspercsi 
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tiszteletdíjakra fordított 100—100 frt, összesen 900 frt összeget ha-
sonlóképen ilyen iskolai czélokra fordítani: 

A kerület tekintetbe vévén azt, hogy ezen összeg a leg-
nélkülözhetetlenebb administrativ czélokra fordíttatik, — az 
esperesek tiszteletdíjára vonatkozó ebbeli határozatát to-
vábbra is fentartja. 

32. A mult évi jegyzőkönyv 29. pontja kapcsában olvastattak a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak a folyó év közben 
superintendens úrhoz beérkezett és legott elnökileg elintézett leiratai: 

1. 1881. augusztus 22. 15729. Goldperger Julianna elutasított 
folyamodványa. 

2. 1881. október 5. 28278. Dr. Klamarik könyve „A magyar-
országi középiskolák szervezete" ajánltatik. 

3. 1881. oktober 11. 25168. A molcsai és felső-miesinyei egy-
házak felség-folyamodványai. 

4. 1881. október 14. 25725. A katonai eltartásban részesülő sze-
mélyek halotti bizonyítványa azonnal beküldendő. 

,,Vallás- és közoktatási m. k. ministertől 25725. szám. 
Nagyságos és főtiszteletii Szeberényi Gusztáv ur, bányaker. ág. 

hitv. ev. superintendensnek. 
A cs. és kir. közös hadügyministeriumnak a m. kir. honvédelmi 

minister ur által velem közlött f. é. julius 31-én 3967. sz. a. kelt átirata 
szerint ujabb időben ismét fordultak elő esetek, hogy a katonai eltar-
tásban részesülő személyek elhalálozása feltiinőleg későn jut a nyil-
vántartó hatóságok tudomására, mi által a nyilvántartás pontos veze-
tése és a nyugdíjak tulélvezetének elkerülése lehetetlenné tétetik. 

Ennélfogva 1876. évi január hó 14. és május 15-én 778. és 10042. 
számok alatt kelt körintézvényeim kapcsán és a közös hadügyminis-
terium elülidézett 3967-ik számú átiratához képest van szerencsém 
nagyságodat tiszteletteljesen felkérni, miszerint a lelkészkedő papságot 
ujolag utasítani méltóztassék, hogy mihelyt egy, — bárminemű ka-
tonai ellátásban részesülő katonai egyén, vagy ily minőségű katonai 
özvegy vagy árva meghal, az általuk díjmentesen kiállítandó halotti 
bizonylatot minden haladék nélkül a község elöljárójának küldjék át 
a czélból, hogy ezek azt azonnal a politikai hatóság utján a hadkiegé-
szítési kerületi parancsnoksághoz, esetleg az elhalálozás helyén lévő 
térparancsnoksághoz küldjék be. 

Ily irányban a m. kir: belügyministeriumot is az összes törvény-
hatóságok utasítása végett egyidejűleg megkerestem. 

Budapesten, 1881. évi október hó 4-én. A minister meghagyásá-
ból: Tanárky Gedeon." 

5. 1881. október 7. 29423. Iparművészeti muzeum kiállítása. 
6. 1881. október 8. 29467. Lövy Sándor és Weinberger Miksa 

tanulók kizáratnak. 



7. 1881. október 14. 30559. Alberti és pitvaros felségfolyamod-
ványai. 

8. 1881. október 11. 1373. Juhoss János helység-névtára ajánl-
tatik. 

9. 1881. október 28. 31149. Komjáthy Anselm nógrádmegyei 
tanfelügyelővé végleg megerősíttetik. 

10. 1881. október 20. 25503. Az osztrák honosok személyes álla-
pota és jogképessége saját hazájok törvényei szerint Ítélendő meg. 

11. 1881. október 24. 31298. Lőrinczy Tamás elveszett képesítő 
oklevele. 

12. 1881. október 21. 31060. Ugyanaz. 
13. 1881. november 8. 33232. Lojko András felfolyamodása el-

utasítva. 
14. 1881. november 8. 32661. Pászti László képesítő oklevele 

elveszett. ^ 
15. 1881. november 12. 34181. Tanítóképzők statistikai adatai 

bekivántatnak. 
16. 1881. november 19. 29953. Az állami vagy más felekezeti 

közép-tanodákba járó evangy. vallású növendékeknek, az évkarmadok-
ról szóló bizonyítvány kiszolgáltatásáról. 

17. 1881. november 29. 35669. A szegedi egyház felségfolya-
modványa. 

18. 1881. november 21. 34644. Egyház-Maróth folyamodványa. 
19. 1881. november 15. 32194. Zelles Etelka tanképesítő okle-

velének másolata. 
20. 1881. november 23. 33321. Vukic György a tanítástól el-

tiltatik. 
21. 1881. deczember 4. 1623. Az újévi köszöntések megváltása. 
22. 1881. november 25. 1469. Knorr Alajos betűrendes tárgymu-

tatója ajánltatik. 
23. 1881. november 18. 1584. A katonai szolgálat alól felmen-

tésben csak a nélkülözhetetlen egyének részesülhetnek. 
24. 1881. deczember 16. 36462. A csalli iskola első izben meg-

intetik. 
25. 1881. november 18. 31470. Stark György tanuló kizáratik. 
26. 1881. deczember 6. 19243. A nagykürtösi egyház folyamod-

ványa. 
27. 1881. november 16. 33961. A magyar tudom, akadémia könyv-

kiadó vállalata ajánltatik. 
28. 1881. deczember 11. 36927. Statistikai adatok bekivánása. 
29. 1881. deczember 13. 36832. Az alsó-bodonyi takarék-magtár 

alapszabályai. 
30. 1881. deczember 14. 36638. Gymnásiumi tanulók létszáma 

kívántatik. 
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31. 1881. deczember 9. 36130. Sternberg József a középiskolák-
ból kizáratik. 

32. 1881. deczember 13. 36852. A Bésán-féle stipendium kiírása. 
33. 1881. deczember 15. 35976. Pályázat hirdetés a fiumei meg-

ürült gymn. tanszékekre. 
34. 1881. deczember 5. 34935. Singer Xaveria elveszett oklevele. 
35. 1881. november 23. 33766. Bodnár István elveszett oklevele. 
36. 1881. deczember 5. 35062. Bárány Gyula „Földra jzba 

ajánltatik. 
37. 1881. deczember 13. 36185. Puliár Petronella elveszett ok-

levele. 
38. 1881. deczember 31. 38374. Heindl Ferencz Xavér keresz-

telése a budapesti evang. egyház anyakönyvéből kitörlendő. 
39. 1881. deczember 15. 36909. Molcsa-Micsinye folyamodványá-

nak kedvező elintézése. 
40. 1881. deczember 21. 35600. A Lickroth-féle szabadalmazott 

iskolapadok ajánltatnak. 
41. 1882. január 4. 37864. Medvegy Mihály szügyi lakos folya-

modványa. 
42. 1881. deczember 19. 37496. Takó Sándor, a tanítói pályától 

eltiltatik. 
43. 1881. deczember 31. 38026. A pitvaros és albertii egyházak-

nak juttatott kegyadomány. 
44. 1882. január 3. 72. A népmozgalmi adatok felvételére szol-

gáló füzetek megküldetnek. 
45. 1881. deczember 20. 36781. Orestean Demeter elveszett ta-

nítói oklevele. 
46. 1882. január 7. 1. A tanítás irányzására nézve kiadott ren-

delet 1 példányának megküldése. 
47. 1882. január 13. 25. Magyarországi illetőségű egyének ré-

szére a birodalmi tanácsban képviselt országokban vagy külföldön köt-
tetni szándékolt házasság czéljából, kizárólag ezen ministerium által 
jogérvényesen kiállítható bizonyítványok, az illetékszabás 21. tételé-
nek a) aa) pontja értelmében 1 forintos bélyeggel lévén ellátandók; 
ezentúl ily bizonyítvány kiadatására czélzó minden folyamodványhoz 
vagy 1 forintos magyar bélyeg, vagy az annak megfelelő érték kész-
pénzben lesz annyival inkább csatolandó, minthogy annak hiányában 
a folyamodványok kiegészítés végett vissza fognak küldetni. Trefort. 

48. 1882. január 8. 349. Egyház-Maróthnak adott segély. 
49. 1882. január 19. (38542. ex 1881.) A csábrág-varbói, ba-

gyani, derzsenyi, apovai és szuchányi egyházak iskolái, másodízben 
megintettek. 

50. 1882. január 24. Előfizetési felhívás: „A magyar korona or-
szágainak helységnévtáráéra. 
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51. 1882. január 3. Hesse Károly és társai által gyártott iskolai 
liarmoniumok ajánltatnak. 

52. 1882. január 3. 39107/81. Az apovai egyháznak nyújtott 
kegyadomány. 

53. 1881. deczember 19. 38036. A közoktatási állapotról szóló 
tizedik miniszteri jelentés megküldetik. 

54. 1882. január 23. 10400/81. A siket-némák oktatását elsajá-
tító tanfolyam megnyitása, s a szakmüvek felsorolása. 

55. 1882. január 20. 1013. A Jäger-Gönczy-féle szines táblák 
ajánltatnak. 

56. 1882. január 22. Pollák Rezső az összes hazai középtanodák-
ból kitiltatik. 

57. 1882. január 17. 1477. A szegedi egyháznak nyújtott kegy-
adomány/ 

58. 1882. február 3. 2285. Katlerich Zsófia képesítési oklevele 
a hazai elemi népiskolákra nézve is érvényesnek nyilváníttatik. 

59. 1882. január 22. Rosenbaum Jakab az összes gymnasiumok-
ból kizáratik. 

60. 1882. január 11. 39089. Prebeg Anna elveszett oklevele. 
61. 1881. november 19. 33728. A Balassa-Zsuzsanna-féle pályá-

zat kihirdetése. 
62. 1882. január 27. 1916. Gfyubek Ferencz elveszett oklevele. 
63. 1882. február 12. 4331. Az országos tanítói képviselet köz-

gyűlésének összehívása. 
64. 1882. február 2. 2267. Laufer Antal elveszett oklevele. 
65. 1882. február 6. 2541. Gasparik Nándor elveszett oklevele. 
66. 1882. február 17. 3326 Strasser Ignácz a kis-kún-félegyházi 

állami tanítóképzőből kitiltatik. 
67. 1882. január 17. A Kozma Dénes által készítetett „térkép-

tartó" ajánltatik. 
68. 1882. február 7. Percze István elveszett oklevele. 
69. 1882. márczius 3. 393. A „Pesti magyar kereskedelmi bank", 

a „Magyar általános földhitel-részvénytársaság" és a „Magyar jel-
zálog-hitelbank" záloglevelei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 

70. 1882. február 28. 6312. Az aszódi algymnasium statistikai 
adatai követeltetnek. 

71. 1882. márczius 8. 7403. A szentiváni leánygyülekezet folya-
modványa segélygyüjtési engedélyért. 

72. 1882. február 26. 1617. Neumann Manó kizáratik. 
73. 1882. márczius 19. 67. A fehértemplomi hitoktató díjazása. 
74. 1882. márczius 3. 6880. Nagykürtös segélyezése. 
75. 1882. márczius 14. 4583. Sztaurovszky István elveszett fo-

lyamodványa. 
76. 1882. april 3. 10711. Koszténszky Géza ösztöndíja. 



74 

77. 1882. april 12. 9419. Ziskay Rezső és Rosenzweig Mór elve-
szett oklevelei. 

78. 1882. márczius 14. 4702. Schwarz Elek elveszett bizonyít-
ványa. 

79. 1882. april 6. 11089. A bécsi hittani karnál tartandó elő-
adások lajstroma. 

80. 1882. april 10. Gonda József, Mihályfi József és Kereszt-
szeghy Gyula ösztöndíjai. 

81. 1882. april 24. 350. Elveszett postai hivatalos küldemény föl-
szólamlási határideje 6 hó. 

82. 1882. april 24. 11519. Makoviczky Péter, Kuttlik Tódor, 
Daxner István, Pauliny-Tóth Zsigmond, Bodiczky Dezső, Kundráth 
Mátyás, Migra Dániel, Sztik Aurel, Bodiczky Dániel, Filipcsa János, 
Zsorna Gyula és Marschall Gusztáv részint pozsonyi, részint eperjesi 
tanulók, hazaellenes, pánszláv irányú titkos társulatban való részvét 
miatt, a hazai összes tanintézetekből végkép kizáratnak. 

83. 1882. april 14. 656. Altisztek polgári alkalmazása. 
84. 1882. april 25. 12351. Bésán ösztöndíjért folyamodók kér-

vényei visszaküldetnek. 
85. 1882. april 30. 13242 Szent-Iván segélyezése. 
86. 1882. april 26. 5695. Honvéd segédlelkészek kinevezési okmá-

nyának másolata beküldendő. 
87. 1882. május 2. 11142. Frischauer Francziska képesítő ok-

levele nostrifikáltatik. 
88. 1882. május 8. 13223. Ehrenhaft Samu képesítő oklevele 

nostrifikáltatik. 
89. 1882. május 14. 14458. A prágai egyetemen, magyarországi 

illetőségű pánszláv érzelmű ifjak által alakított „Detvan" czímü egy-
lettel minden összeköttetés szigorún megtiltatik. 

90. 1882. május 29. 15165. Schmid Gyula elveszett oklevele. 
91. 1882. május 31. 16669. A szegedi egyház sorsjáték engedé-

lyezésének kérvénye. 
92. 1882. május 24. 16368. Az orsovai egyesült protestáns egy-

ház folyamodványa segélyért. 
93. 1882. junius 5. 16621. Weisz Sándor hamisított bizonyítvá-

nya megsemmisítendő. 
94. 1882. junius 19. Pályázathirdetés a fiumei főgymnasiumi be-

töltendő tanszékekre. 
95. 1882. junius 20. Uj telek-jegyzőkönyv megküldése. 
96. 1882. május 18. Németh József elveszett oklevele. 
97. 1882. május 12. 32959. A hadmentességi díj ügyében szük-

séges anyakönyvi kivonatok nem díjmentesek, csak bélyegmentesek. 
98. 1882. junius 4. 17674. Kostenszky Géza bizonyítványa kí-

vántatik. 



75 

99. 1882. julius 1. 20422. Policzer Mór folyamodványa vizsga 
letehetéseért. 

100. 1882. junius 29. 884. A mozgósított állandóan szabadságol-
tak, tartalékosok stb. gyámol nélküli családjainak segélyezési mó-
dozata. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministeriell. 884. ein. szám. 
Nagyságos és főtiszteletii dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi 

ágost. ev. superintendens úrnak. 
A mozgósított állandóan szabadságoltak, tartalékosok stb. gyá-

mol nélküli családjainak segélyezési módozatát megállapító, — folyó 
1882. évi XI. törvényezikk végrehajtása tárgyában a m. kir. honvé-
delmi minister úr által legközelebb részletes „Utasítás" fog kiadatni, 
melyben a nevezett törvény végrehajtása körül a lelkészek közremű-
ködésének is több iránybani igénybe vétele terveztetik. 

így jelesül a kérdéses „Utasítás" tervezetének 3-ik szakasza sze-
rint a bejelentett igények igazolásául minden a segélyre igényt tartó 
egyes családra nézve megállapított minta szerint szerkesztendő bizo-
nyítvány lesz hivatalból kiállítandó, s a 4-ik szakasz rendelkezése 
szerint: „Ezen bizonyítvány, a mennyiben az egyszersmind szegény-
ségi bizonyítványnak is tekintendő, s a családtagok életben létét is 
kimutatja : nemcsak a községi előljáró, hanem az illető lelkész által is 
hivatalos pecsétjeikkel megerősítve aláírandó." 

Az „Utasítás" 28-ik szakasza szerint a megállapított segély min-
den hónap 1-én és 16-án előre fizetendő. A teljesített fizetést az illető 
felek a fizetési könyvecske nyugta-iirlapjain nyugtázzák, s az említett 
szakasz negyedik kikezdése szerint: 

„A segélyben részesülő családtagokban előfordulható változások 
tekintetéből és azok igazolása végett a nyugta mindenkor az illető lel-
kész által láttamozandó, ki aláírása mellé hivatalos pecsétjét is alkal-
mazni fogja." 

Végre a szóban levő „Utasítás" 37-ik szakasza szerint az erede-
tileg megállapított és folyóvá tett segély változás alá eshetik: 

a) ha a segélyre jogosult családokban halálesetek következ-
nek be; 

b) ha időközben gyermek születik ; 
c) ha valamely gyermek időközben életének 8-ik évét betölti; 
d) ha egyes családtagok házasság vagy más körülményeknél 

fogva a családból kilépnek, s eltartásukról másként gondoskodva 
van, stb. 

A 38-ik szakasz rendelkezése szerint pedig: 
„Az előbbeni szakaszban a)-tól d)-ig említett esetekben előjött 

változások az illető lelkész által hivatalból és bélyegmentesen kiállított iga-
zolványnyal bizony ítandók." 

Van szerencsém tisztelettel kérni nagyságodat, miszerint a lelkész-
kedő papságot ennek megfelelőleg utasítani méltóztassék. 
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Fogadja nagyságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. — 
Budapesten, 1882. évi junius hó 29-én. — Trefort. 

101. 1882. junius 26. 10181. Rovatos ívek megküldése, a közép-
iskolák statistikai adatainak egyöntetűsége érdekében. 

102. 1882. junius 5. 16781. A felső-rakonczai papi földek mun-
káltatásának megtagadása ügyében nyújtandó vélemény-kérés. 

103. 1882. julius 14. 21642. A szegedi egyháznak tárgy-sors-
játék engedélyeztetik. 

104. 1882. julius 1. 8824. A bábáknak adott utasítás, hogy a 
kezök alatt született gyermekeket 24 óra alatt bejelentsék. 

105. 1882. julius 20. 20272. Czak Szaniszló cseri tanító fizetése 
ügyében a megyei hatóság által illetéktelenül folytatott tárgyalási 
iratok az egyházi, illetékes hatósághoz átküldetnek. 

106. 1882. julius 18. 22239. Az 5000 forint államsegély utalvá-
nyoztatik. 

107. 1882. julius 14. 20126. „A mezei gazdaság alapvonalai" 
czímű munka ajánltatik. 

108. 1882. julius 29. 1198. Üzleti biztosítékul elfogadható érték-
papírok sorozata. 

109. 1882. augusztus 1. 24040. Ziman István és József kérvénye. 
110. 1882. julius 29. 16240. Manojlovics György a középisko-

lákból kizáratik. 
111. 1882. julius 17. 21196. Grosz Lina elveszett oklevele. 
112. 1882. augusztus 9. 25259. Ziman István és József folya-

modványa elintézve. 
113. 1882. augusztus 11. 25467. Biichler Vilmos folyamodványa 

vizsga letehetéseért. 
114. 1882. augusztus 7. 15027. A tankötelesek pontos össze-

írása meghagyatik. 
115. 1882. augusztus 11. 24958. Pályázathirdetés a nagyszebeni 

állami főgymnasium egy tanszékére. 
116. 1882. augusztus 16. 18634. „Tanterv a gazdasági szak-

tanítással egybekapcsolt felső népiskolák számára." Egy példányban 
megküldetik. 

117. 1882. julius 5. 988. A Brünnben megjelenő „Orlice" czímű 
lap vezérczikkéből származható izgatás megelőzése s megakadályozása. 

118. 1882 augusztus 6. 31975. Megjegyzések „a nagy-honti ág. 
hitv. ev. tanító-egylet" alapszabályaira. 

119. 1882. augusztus 10. 1672. Báró Sina Simon alapítványi hely 
betöltése. 

120. 1882. szeptember 11. 28961. Pályázathirdetés a budapesti 
kir. tud. egyetem statistikai tanszékének betöltésére. 

121 —128. Zvarinyi János, Frint Lajos, Reil Zsigmond, Szebe-
rényi Lajos, Szlavik György, Svehla Gusztáv, Kis Kálmán, Zsilinszky 
Endre, tábori segédlelkészekké kineveztetnek. 
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129. 1882. május 1. 5791. K. k. Gen. Comm. Droppa Vilmos 
tábori lelkész nősiilési engedélye. 

130. 1882. september 30. 1533. Felhívás a tiroli vizkárosultak 
segélyezésére. 

131. 1882. september 25. 29679. A palánka-illoki egyház kér-
vénye. 

132. 1882. september 17. 18720. Varga Borbála tanképesítő bi-
zonyítványának másodlata. 

133. 1882. augusztus 26. 828. Vodnarik Ede tervezete a tanuló 
ifjúság szünidei együttes utazásáról. 

134. 1882. szeptember 5. 28272. A bécsi theologiai fakultáson 
tartandó előadások jegyzéke. 

88. Olvastatik Doleschall Sándor, kerületi levéltárnok ur követ-
kező jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Múlt évi levéltárnoki működésemről számot adandó, van szeren-
csém ezennel tisztelettel jelenteni: 

1. hogy az 1860—1867-ki okmányokat rendeztem; 
2. hogy némely, az ötvenes években hiányzott számadásokra 

akadtam, miáltal érzékeny hézag kitöltetett; 
3. hogy a ker. pénzügyi bizottság megkeresése folytán úgyis mint 

ezen bizottmány egyik tagja, a Gaiczianumra vonatkozó adatokat 
összeállítottam; 

4. hogy levéltárunk számára átvettem a Haan Lajos egyetemes 
jegyző ur révén, b. e. Csernánszky János bányakerületi superintendens 
arczképét, s megvagyok győződve, hogy a ft. közgyűlés közhangulatá-
nak kifejezést adok, ha indítványozom, hogy mind nt. Haan L., mind 
az ezen képet adományozó Göllner Frigyes beszterczebányai gyógy-
szerész urnák köszönetet szavazunk; 

5. hogy a ker. könyvtár részére következő műveket átvettem : 
Schneeberger, deutsche Satz- und Sprachlehre. Budapest, 1880. 
Schneeberger, Pilgerstab für Jung und Alt. 1881. 
Dolescliall, Evangelischer Konfirmanden-Unterricht, 2. Aufl. 1882. 
A zólyomi esperesség által kiadott összes tankönyvek egy-egy 

példányát, u. m. 
Slabikár, 4. kiadás, 1882. 
Druhá citanka, 1876. 
Skölnik, 3. kiadás, 1881. 
Krátka mluvnica jazyka slovenského, 1871. 
Pociatky macTarského eitania, 5. kiadás, 1880. 
A természetrajz és természettan elemei. 
Vvklad mensího katechismu dr. M. Luthera. 2. kiadás, 1878. 

V ' 
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Végre a csabai Slovensky slabikár 5. kiadását, valamint a csabai 
Slovenská citankát, 1882. 

Budapesten, 1882. sept. 30-án. Doleschall S., levéltárnok. 
Tudomásul vétetik és mind nt. Haan Lajos, mind az 

adományozó Göllner Frigyes urnák köszönet szavaztatik. 

84. Ugyancsak a tavalyi jegyzőkönyv 33-ik pontja kapcsában 
Moczkovcsák János zólyomi főesperes ur jelentvén, hogy abesztercze-
bányai egyház mint tulajdonos ,,Gosecz-Bezegh Katalin alapítvány" 
néven kezeli immár e kegyes hagyományt: 

Tudomásul vétetik. 

85. Olvastatik a kerületi Özvegy-árva-intézet számadásai meg-
vizsgálására az 1881-iki kerületi közgyűlés által kiküldött bizottság 
következő jegyzőkönyve: 

Az 1881-ben október havában Budapesten megtartott közgyűlés 
által, a kerületi özvegy-árva-intézet számadásainak megvizsgálására 
kiküldött bizottságnak jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: nt. Hrencsik Károly, mint elnök, tek. Breznyik Já-
nos pénztárnok, Händel Vilmos, Szlujka János bizottsági tagok. 

1. Előterjesztetvén a nt. pénztárnok Breznyik János ur által az 
1881-ik lefolyt évnek zárszámadása s az minden tételében szám sze-
rint s érdemileg behatóan megvizsgáltatván, következő bevételt mutat: 

A. a) Az 1880-ik évi évi maradvány 
b) Az 1881-ik évi járulékokból, a késedelmi 

kamatokkal együtt befolyt 
c) Az önkénytes adományok összege 
d) A felmentvényi díjak tesznek 
e) Az államsegélyből megszavaztatott 
f) A mult évi maradvány kamatai 
g) A befolyt járulékok kamatja . 
li) Az államsegély időközi kamatja 

Összeg 
B. Kiadás, még pedig: 

a) Az özvegyek és árvák járandósága 
b) A körlevél nyomatási költségei 
c) Postakiadás ajánlott levelekért s pénz-

küldeményekért 

24877 frt 16 kr. 

1490 15 99 n 

105 15 32 i i 

418 11 53 • i 

600 11 — i i 

1940 11 28 i i 

90 11 80 51 

28 51 57 51 

29551 frt 65 kr. 

347 frt 34 kr. 
10 „ 80 „ 

Összeg 
C. a) Az 1881-ik évi összes bevétel 

b) Az 1881-ik évi összes kiadás 
c) Tényleges vagyon 1881 végével 

D. a) Vagyonszaporodás 1881-ben 

362 frt 14 kr. 
29551 frt 65 kr. 

362 14 
29189 frt 51 kr, 

4312 frt 45 kr. 
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2. A kerületi özvegy-árva-intézet ezen vag}'ona következőleg van 
elhelyezve: 

a) Magánkötvényekben 8% mellett, még 
pedig békés-csabai, szarvasi, tót-komlósi, 
kávai, bényei földbirtokosoknál, árva-
biztosítékkal 20375 frt — kr. 

b) Kvacsala János petrováczi tanítónál 8 °/0 • 50 57 77 

c) Szeberényi Vilmos szilvási lelkésznél . 30 77 ' 77 

d) Pénzintézeteknél, még pedig: 
A békés-csabai népbankban: 
a) a 487. sz.'betéti könyvre . . . . 3359 77 77 

b) a 1019. sz. „ „ 398 77 77 

c) a 1149. sz. „ „ 4312 77 77 

A selmeczi népbankban: 
a) a B. I II . 6 . sz. betéti könyvre 333 „ 51 77 

b) a B. III . 959. sz. betéti könyvre 300 77 77 

a szarvasi takarékpénztárban: 
a) a 2591. sz. betéti könyvben . . . . 32 77 7 ' 

Főösszeg . . 29189 frt 51 kr. 
3. Hátralékban vannak járulékaikkal s a késedelmi kamatokkal: 
a) 4 évre: Lukács János, szemlaki tanító; 
b) 3 évre: Szlancsek Pál polichnoi-, Kolbenheyer Sam. rákos-

palotai-, Zvarinyi János csomádi lelkész; Kruttschnitt Sándor ó-ver-
bászi-, Bartoss Pál dengelegi, Walles Károly acsai-, Beek Henrik kis-
liartai tanító. 

c) 2 évre: Chovan Viktor apatelki-, Rafanidesz Bogyoszló lesti-, 
Liptay János dobronai-, Molitorisz János garamszeghi lelkész; Po-
hanka József csővári-, Lagíer János kis-hartai-, Kuszy Gusztáv badini 
tanító. 

d) 1 évre: Stenczel Károly neudorfi-, Kutlik János bánhegyesi-, 
Jeszenszky Nándor becskereki-, Wladár Miksa sziráki-, Wladár János 
sámsonházi-, Putz Lajos gutái-, Bodiczky András szennai-, Simkó Fri-
gyes balassa-gyarmathi-, Margócsy József losonczi-, Miklósy János 
csővári-, Áchim Mihály gyóni-, Frenyo András tápió-szelei-, Droppa 
Gyula bábaszéki-, Hrk János málna-pataki-, Maróthy Emil vanyarczi-, 
Svehla Gusztáv breznó-bányai lelkész ; Mihályfi József szarvasi tanár ; 
Szilniczky Mihály egyh.-maróthi-, Vansza János málna-pataki tanító. 

4. Az egyleti tagok közül meghaltak: Tessényi János torzsai-, 
Zsilinszky Mihály tót-komlósi-, Lipthay János dobronai-, Goldberger 
Péter Pál szemlaki lelkész; Bartos Pál dengelegi tanító, s igy össze-
sen 5 tag. 

5. Uj tagokul beléptek 1881-ben: Harsányi Sándor orosházi-, 
Henrici Ágost alsó-sztregovai-, Pantyik János resiczai-, Izák Gábor 
pojniki-, Kuzma Károly f.-almási-, Korén Pál pitvarosi lelkész; Záhon 
Pál bakabányai-, Baltigh Károly bagonyai tanító; összesen 8-an. 
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6. Az egylet által segélyezett özvegyek és árvák ugyanazok, kik 
múlt évben, összesen 18 fél; ezekhez járult 1881. év folytán: Gold-
berger Pálné, szemlaki lelkészné, a kinek járandósága, a hátralék le-
vonásával ki lön szolgáltatva; Lipthay János, volt dobronai lelkész s 
Bartos Pál volt dengelegi tanító hátraléka nagyobb lévén, özvegyeik 
s árváik illetményeiket, tartozásuk törlesztésével, az év folyamában 
fogják megkapni. 

7. Özvegy Tessényi Jánosné és Zsilinszky Mihályné nem jelent-
keztek. 

Selmecz, 1882. február 15-ikén. Hrencsik Károly, bizotts. elnök. 
Händel Vilmos, bizotts. tag. Szlujka János, bizotts. tag. 

86. Olvastatik továbbá a kerületi özvegy-árva-intézet 1882. októ-
ber 15-ikén tartott közgyűlésének következő jegyzökönyve : 

A kerületi özvegy-árva-intézet, 1882. október 15-kén Budapesten, 
főt. és nagyságos superintendens úr elnöklete mellett megtartott köz-
gyűlésének jegyzőkönyve: 

Jelen voltak: dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi superinten-
dens, Áchim Ádám, Beloliorszky Gábor, Kramár Béla, Svehla János, 
Lőrincsék János, Moczkovcsák János, Raab Károly, főesperesek; Sár-
kány János, Kiss Endre, Török József, Schmidt György, Holles 
Dániel, Geduly Elek, Roth Károly, Ruttkay Endre, Szeberényi Andor, 
Wladár Viktor, Bakay Péter, Händel Vilmos lelkészek; Tatay István, 
Breznyik János, gymn. igazgatók; mint vendég nsgos Osztroluczky 
Géza, 

1. A közgyűlés tudomásul veszi a kiküldött számvizsgáló bizott-
ság beterjesztett jegyzőkönyvét és a legszívélyesebb köszönet kifeje-
zése mellett, megadja az intézet pénztárnokának Breznyik János 
lyceumi igazgató úrnak a megajánlott fölmentést. 

2. A számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében kimutatott hátra-
lékosokra nézve, felkéretnek ismételten a nagyt. főesperes urak, a tar-
tozások mielébbi behajtására, a 8% kamattal együtt; a behajtott össze-
get pedig juttassák közvetlenül a pénztárnok úr kezeihez. — Ezzel 
kapcsolatban határozatikig kimondatik, hogy az évi illeték befizetése 
minden intézetbeli tagra nézve kötelező, hivataloskodása egész tar-
tamára. 

3. A tanítóknak, mint intézetbeli tagoknak , megengedtetik az 
intézetből való kilépés; erre nézve nyilatkozzanak egy év lefolyása 
alatt, akár a főt. superintendens úrnál, akár pedig a pénztárnok úrnál. 

4. A számvizsgáló bizottság jegyzőkönyvében jelzett nemeslelkű 
adományokért az intézet javára, ezennel jegyzőkönyvileg is elismerés 
és szives köszönet kifejeztetik. 

5. Az ezentúl hivatalba lépőknél a liivány azon megjegyzéssel 
erősítendő meg a főesperes urak által, hogy kötelesek az intézet tag-
jaivá lenni s az évi illetéket pontosan fizetni. 
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6. A tavalyi jegyzőkönyv következő két pontja megiíjíttatik, ne-
vezetesen : 

a) A kik az intézet fennállása óta hivatalba léptek mint lelké-
szek vagy tanárok és az özvegy-árva-intézetnek nem tagjai, azok az 
intézet kötelező alapszabályai értelmében felhivandók a főesperes urak 
által a belépésre és a hivatalba lépés óta esedékes szabályszerű illeté-
kek s a kamatok lefizetésére, még pedig a következő év január 
végéig. ( , ,* , 

b) A kik az intézet megalapítása előtt már hivatalban voltak és 
mindeddig be nem léptek, de ezentúl mégis belépni óhajtanának, azok 
felfolyamodhatnak a főesperes urak utján a kormányzó bizottsághoz, 
a mely a superintendens úr elnöklete mellett, minden adott esetben vég-
legesen határoz, a folyamodó fel- vagy felnem-vételére nézve. 

7. Az özvegy-árva intézet módosított tervezete az esperességek 
által nagy szótöbbséggel elfogadtatván, (elfogadta ugyanis a beter-
jesztett tervezetet: Bács, Hont, Bars, Nógrád, Pest, Zólyom; ellene 
szavazott: Bánát, Békés, Budapest) határoztatik, hogy az alapszabá-
lyok újra szerkesztessenek. E munkálattal megbízatnak, a régi alap-
szabályok, a kerület hozott határozatai és a beterjesztett módosító 
tervezet tekintetbe vételével1, nt. Sárkány János, Áchim Adám és 
Tatay István igazgató úr. A bizottság nt. tagjai megkéretnek, hogy 
munkálatukat a jövő évi márczius végéig küldenék át a főt. superin-
tendens úrhoz, a ki ezt azután leszállítja az esperességekhez vélemé-
nyezés végett és ezek netaláni módosításai a bizottság nt, elnökéhez, 
Sárkány János úrhoz küldjék be ; a ki is ezekről tudósítását a nt. köz-
gyűlés elé terjesztendi. 

8. A számvizsgáló bizottság teendőire felhivatnak: nt. Hrencsik 
Károly alesperes elnöklete mellett, nt. Raab Károly barsi, Moczkov-
csák János zólyomi főesperes, Händel Vilmos selmeczi lelkész, Benda 
Péter Pál lyc. tanár és Szlujka János nyugalmazott tanító. 

Szeberényi Gusztáv, superintendens. Jegyzette : Händel Vilmos. 
Ezen jegyzőkönyvek tudomásul vétetnek, pénztárnok 

úrnak az 1881-ik évről vezetett számadásaira nézve a föl-
mentés megadatik, fáradozásaiért köszönet nyilváníttatik, 
egyúttal a számvizsgáló bizottság tagjaiul: Hrencsik Károly 
alesperes elnöklete mellett, Raab Károly barsi, Moczkovcsák 
János zólyomi főesperes, Händel Vilmos lelkész, Benda Pé-
ter Pál lyc. tanár és Szlujka János nyugalmazott tanító meg-
választatnak ; végül a megváltoztatott alapszabályok ily 
módon helybenhagyatnak. 

37. A kerületi segélyért folyamodó pap-özvegyek folyamodványai 
tárgyaltatván; a folyamodók közül a kerület: 

Becker Flóra, Karner Jozéfa, Polcz Erzsébet, Bier-
brunner Karolina, Jezsovics Amália, Ambrózy Edéné, Vankó 

3 
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Sámuelné, Oertel Ferenczné, Placsko Istvánné, Zajacz Dá-
nielné, Szomora Józsefné, Orgován Pálné, Simon Péterné, 
Molitorisz Gusztávné, Braxatorisz Emilia, Sterczel Johanna, 
Osztermann Józsefné, Trsztyenszky Klára, Korcsek Rozá-
lia, Lehotkay Teréz, Babilon Katalin, Zámolyi Józsefné, 
Mocskonyi Náthánné, Melna Mihályné, Valentínyi Jánosné, 
Urbanszky Jánosné, Braxatorisz Andrásné számára, ez év-
ben egyenként 20—20 frtot utalványoz, összesen tehát : 
540 fr tot ; Valach Lina, a Zvarínyi árvák, Ambrózy Já-
nosné és Esztergályi Mihályné folyamodóknak pedig, kik 
egyéb alapokból már is részesülnek segélyben, ezen segé-
lyét a többi folyamodók 20 frtos összegével akképen emeli 
hasonlóvá, hogy a három első fél számára egyenként 10— 
10 forintot, összesen 30 forintot, a negyedik számára pedig 
3 forintot utalványoz a kerület pénztárából. Az egész segé-
lyezés ekképen 573 forintra rúgván, a kerület által e czélra 
szánt 600 forintból fenmaradó 27 forintnyi összeg, a kerü-
leti özvegy-árva-intézet pénztára javára iratik s annak ki-
szolgáltatni rendeltetik. 

38. Olvastatik a beszterczebányai gymnasium kérvénye, stipen-
diumokra fordítandó 100 forint segély megszavazása iránt: 

A beszterczebányai gymnasium kérelmének hely ada-
tik és részére az ösztöndíjakra kért 100 forint a folyó évre 
is utalványoztatik. 

39. Olvastatik Pukánszky Béla, Koricsánszky Pál és Szekerka 
Pál hittanjelölteknek a kerületi ösztöndíjban leendő részesítésükért 
benyújtott folyamodványa: 

Folyamodóknak a fennálló rendszabályok megtartása 
mellett (1869. évi jk. 21. p.) fejenként 50 forint kerületi 
ösztöndíj utalványoztatik. 

4 0 . Ugyanazon jk. 39. pontja kapcsában, mely szerint a közép-
tanodákat fentartó testületeknek nyilatkozniok kellett volna a fel-
állíttatni tervezett tanár nyugdíjintézet felől, superintendens úr jelenti, 
hogy csupán a beszterczebányai gymnasiumból érkezett be nyilatko-
zat, s ez is nem a külön tanár-nyugdíjintézetnek felállítását, hanem a 
kerületi özvegy-árva-intézethez leendő csatolását, abba beolvadását 
javasol ja: 

A kerület, tekintettel a r ra , hogy a kerület özvegy-
árva-intézetének alapszabályai épen a jelen gyűlés folyamá-
ban csakugyan ily értelemben már módosíttattak is, tekin-
tettel továbbá arra, hogy a középtanodákat fentartó testü-
letek körében részint már léteznek is helyi tanári nyugdíj-
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intézetek, vészint ilyenek felállítására intézkedések történnek; 
tekintettel továbbá arra, hogy a Székács-alap már egy elő-
zetes határozat szerint a pap-gyámoldához esatoltatott, hon-
nan a tanár-nyugdíjintézethez leendő elvonása méltán meg-
figyelendő akadályokba ütköznék : a közgyűlés e tárgyat a 
napirendről ezennel leteszi, tavalyi jegyzőkönyve 39. pontja 
6. alpontja 2. pontozatában foglalt szabálytervezetét pedig, 
a selmeczi főiskolában fennálló tanár-nyugdíjintézetre nézve 
oda módosítj a : a lyceum igazgatóját felhatalmazza a sel-
meczi főiskqlai helyi tanár-nyugdíjintézete javára, e közép-
tanodába járó minden evang. tanulótól évenként 50 krajczár, 
minden más vallású tanulótól pedig évenként 1 o. é. forint-
nak beszedésére. 

41. Ugyancsak a tavalyi jk. 40-dik pontja kapcsában a mai gyű-
lés összes jegyzőkönyvi pontjainak hitelesítésére 

folyó évi október 18-dikának délutáni 5 órája tűzetik 
ki, s a hitelesítésben részvételre, az elnökség mellé az espe-
rességek elnökségei s a kerület minden itt lévő tagja fel-
hivatnak. 

42. Ugyanazon jk. 45-dik pontja kapcsában kerületi felügyelő 
úr jelenti, hogy a gróf Blankenstein-féle alapítvány ügyben megindí-
tott pörök lefolytak s az eddigi lebonyolítás annyi eredményre már is 
vezetett, hogy egy a külföldre menendő — békésvármegyei szárma-
zású, vagy ilyennek nem létében egy biharvármegyei illetőségű — 
theologus számára, 6000 forint kamataiból álló ösztöndíj követelhető, 
mely ügyben azonban még az örökösök egyikével barátságos uton 
eszközlendő kiegyezési kísérlet van folyamatban, s csak akkor, ha ez 
kivánt sükerre nem vezetne, lenne a pénzügyi bizottság utasítandó, 
hogy a kerület igazát pör utján is keresse: 

A kerület az ügynek ily sükeres lebonyolításáért a fel-
ügyelő úrnak köszönetet szavaz, s egyszersmind utasítja a 
pénzügyi bizottságot, hogy szükség esetén a törvényes lé-
péseket megtegye. 

43. Ugyanazon jk. 47-dik pontja kapcsában az egyetemes alap 
megalkotásáról beérkezett esperességi vélemények meghallgattatván, 
melyek szerint ennek megalkotása elvben általában pártoltatik, azon-
ban a jelen körülmények nem tartatnak alkalmasoknak arra, hogy e 
nagyszabású intézkedés azonnal életbe léptettessék: 

A kerület az egyetemes alap megalkotásának kérdését 
továbbra is függőben hagyja. 

G* 
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44. Ugyanazon jegyzőkönyv 49-ik pontjában a zsinatra vonat-
kozó előintézkedés 

továbbra is fentartatik. 

45. Olvastatik Dolescball Sándor ur jelentése, mely szerint a ke-
rületi elnökség megbízásából a Gusztáv Adolf-egylet félszázados 
örömünnepén Lipcsében megjelent, ez áldott intézetet a kerület nevé-
ben üdvözölte s egyúttal figyelmébe s hathatós támogatásába ajánlá 
a kerület legzsengébb intézetének, a Selmeczen felállított tanítókép-
zőnek ügyét; s viszont a fényes gyülekezet elnökének az esdeklő sza-
vakra adott azon válaszát, melyben Ígéretet tesz, hogy az egylet 
Selmeczet újra s legjobb tehetségéhez képest segélyezni el nem mu-
lasztandja : 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

46. Olvastatik az idei gyűlés jegyzőkönyvének 7. pontjában a 
pancsovai vitás temető-ügyben kiküldött bizottság jelentése, mely szerint 
a bizottság hiteles telekkönyvi kivonat alapján meggyőződést szerez-
vén magának arról, hogy az egész temető tulajdoni joggal kizárólag az 
ágost. hitv. evangy. egyház nevére van i rva; a visszahelyezési jognak 
sommás uton való érvényesítésére azonban egyházunk a maga igényeit 
elveszté, s az ügynek békés uton leendő kiegyenlítése alig remélhető: 
a pancsovai evangyélmi egyház utasíttassák oda, hogy vélt igényeit 
a kérdéses temetőre nézve per utján érvényesítse. 

A kerület, bárha a bemutatott telekkönyvi kivonat a 
birtokot kétségtelenné teszi, s szigorún vett jogi szempont-
ból a törvényes lépések megtételét indokolttá: mégis, a 
mennyiben két testvér-felekezetnek s épen temető-ügye forog 
kérdésben : a javaslatot ezúttal nem teszi magáévá, hanem 
felkéri superintendens urat, tegye magát érintkezésbe a 
tiszántúli helvét hitvallású főtisztelendő superintendens úrral 
s eszközölje ki annak, az illető helv. hitv. espereshez inté-
zendő azon utasítását, hogy a bánáti evangyélmi esperes 
úrral együttesen megkisérlendő békés kiegyenlítésre tétes-
senek meg az ujabb lépések, annál is inkább, mert — amint 
az iratokból kitűnik, — az előbbi hasonló czélra kitűzött 
határidőben a helv. hitv. fél meg nem jelent. 

47. Olvastatik a jelen közgyűlés 6. pontja alapján a cserii evangy. 
egyháznak az ottani köznemesség elleni panaszos ügyében kiküldött 
bizottság véleményes jelentése, mely szerint kimondandónak javasol-
tatik, hogy : 

1) A cserii úgynevezett köznemesség a hiványilag megállapított 
járulékot fizetni és a szolgálmányokat teljesíteni köteles, és pedig 
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azért, mert a közgytilésileg megállapított, az esperesség által beik-
tatott s a főesperes által is megerősített hivány, miután ez ellen annak 
idejében az illetékes hatósághoz felebbezés nem történt, csakis az el-
járás ellen emeltetett panasz : a kiállító egyház minden tagjára, kivétel 
nélkül kötelező erővel bir. A köznemesség azon kifogása, hogy ők a 
hiványt alá nem ir ták: számba nem vehető, mert a hivány jogérvé-
nyessége nem egyes tagok, vagy egyes presbyterek, hanem az egyház 
határozatától, a helyi elnökség s a presbyterek egy részének aláírásá-
tól s az esperes megerősítésétől függ. 

2) Az egyház, miután az illető hivek tartozásaikat többszöri meg-
intés után is vonakodtak teljesíteni, jogosítva volt a világi hatóság 
segélyét kérni és igénybe venni, még pedig azért, mert kerületi utasí-
tásaink XII. rész 5. szakasz 17-ik pontja azt rendeli: „hogy azon 
esetre, ha a gondnok az egyházi hivatalnokok fizetését kellő időre be 
nem hajthatná, a felügyelő és presbyterium vegye igénybe a polgári 
hatóság segélyét. 

A kerület, tekintve azon körülményt, hogy a eserii egy-
ház jogérvényes hivány alapján szorgalmazta követelését, 
a történt eljárást helyesli, és a beterjesztett bizottsági javas-
latot határozattá emeli. 

48. Olvastatik Kossányi József érdemült lelkész - esperesnek 
folyamodványa, melyben a Székács-alapból leendő segélyezését ké-
relmezi : 

A kerület annyiban helyt ád e kérelemnek, hogy a folya-
modót ez alkalommal a Székács-alapból 50 frttal segélyezi. 

49. Olvastatik Hansell János maskovai tanítónak folyamodványa, 
melyben fia, Bansell Kálmán részére, az eddig általa élvezett 100 fo-
rinthoz még legalább 100 forint megszavazását kérelmezi. 

A kerület, a kért pénzsegélyre nézve, nem ád helyt a 
folyamodványnak; azonban Scholz Gusztáv budavári lelkész 
urat megbízza, szerezzen biztos tudomást alipótmezei téboly-
dában ápolt Bansell Kálmán helyzetéről; s ha a kerületi el-
nökséghez mentől rövidebb idő alatt fölterjesztendő tudósí-
tásából csakugyan az tűnnék ki, hogy a III-ik osztályban 
nyújtható és nyerhető ápolás nem felel meg teljesen a sze-
rencsétlen ápolt igényeinek : az elnökség felkéretik, ke-
resse meg a magas minisztériumot, hogy Bansell Kálmán 
a III-ik osztalybol a Il-ik osztályú ápoltak sorába féláron 
fölvétessék. 

50. A nógrádi esperesség részéről jelentetvén, hogy a nagyhonti 
esperességhez tartozó kis-csalomiai egyház lelkésze, a nógrádi espe-
rességhez tartozó Balassa-Gyarmat egyik leánygyülekezetében, Uj-
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falun papi functiókat végez s ez által nemcsak a lelkész és tanító jöve-
delmét csonkítja, de az egyház jogaiba is belevág, miért is az espe-
resség a kerület utján óhajt odahatni, hogy ezen visszaélésnek vége 
vettessék. 

A kerület ezen ügynek békés uton leendő elintézésével, 
a nógrádi és nagy-honti főesperes urakat bizza meg. 

51. A zólyomi esperesség azon indítványt tévén: utasíttassanak 
az egyetemes gyűlésre menő követek, hogy a magyarhoni egyetemes 
egyház, részint az alapító családok utódai, részint pedig a hazai kor-
mány közvetítésével kísérelje meg a külföldi egyetemeken létező ala-
pítványi tőkéket visszakapni s kezelésébe véve, hazánkban gyümöl-
csöztetni. Ha azonban ez eszközölhető nem lenne, igyekezzék legalább 
annyit kivinni, hogy ezen alapítványokat egyetemes egyházunk köz-
gyűlése ellenőrizhesse s maga számára azon jogot megszerezze, hogy 
jövőben a külföldi egyetemeket látogató theologus ifjaink közül csak 
azok részesülhessenek az ösztöndíjakban, kik erre a magyarhoni egye-
temes, külön e czélra összeállított ösztöndíjt-osztó bizottság által 
fognak ajánltatni. 

A kerület ezen indítványt magáévá teszi, s utasítja az 
egyetemre menő követeit, hogy ott ennek határozattá eme-
lése és foganatosítása eredményeztessék. 

52. Ugyancsak a zólyomi esperesség azon indítványa, „utasíttas-
sanak az egyetemre menő kerületi követek azon végzés meghozatalára 
működni: hogy azon theologusok, kik honi intézeteinkből mint meg-
bukottak távoztak a külföldi egyetemekre, ugy tekintessenek, mintha 
hazai intézeteinkben egyetlen egy évet sem végeztek volna s igy Ma-
gyarországon fölszentelhetők ne legyenek." 

Miután az egyetemes egyház 1878-ik évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 19-ik pontjában foglalt azon határozatá-
nak: „azok bocsáttassanak lelkészi vizsgára és nyerhes-
senek lelkészi állomást, kik theologiai tanintézeteinkben 
legalább is két évet töltöttek," más értelem semmikép sem 
tulajdonítható, mint hogy e két évet sükeresen végezték: a 
kerület ez indítvány fölebbvitelére semmi további lépések 
megtételét nem látja szükségesnek. 

58. Olvastatik Abaffy Lipót t.-aradáczi lelkésznek, a bánáti es-
peresség 1882-ik évi szeptember 21-én tartott közgyűlése XXX. pont-
jában nevezettet szabálytalan eljárása s felsőbbsége iránt tanúsított 
engedetlen és sértő magaviselete miatt 50 frtnyi birsággal sújtó ha-
tározata ellen, annak megsemmisítéseért, sőt nm-vétkesnek nyilvá-
nításért a kerületi közgyűléshez intézett felfolyamodása. 

Az esperesség eljárása helybenhagyólag tudomásul vé-
tetvén, a felfolyamodásnak hely nem adatik. 
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54. A tanárvizsgáló-bizottság jelentvén, hogy Varga Mihály 
besztercze-bányai algymnasiumi tanár, a mennyiség- és természettan 
tanítására a felgymásiumban képesítettnek nyilváníttatik. 

Tudomásul vétetik, és az egyetemes gyűlésnek bejelen-
teni rendeltetik. 

55. A jegyzőkönyv a 115-dik pontban foglalt határozat szerint 
hitelesíttetett. 

Fabiny Teoíil, Dr. Szeberényi Gusztáv 
kerület i felügyelő. super intendens . 

Dr. Szelényi Károly Győry Vilmos 
a kerület világi jegyzője. a kerüle t egyházi jegyzője. 



T a r t a l o m . 

Jelen voltak. 
1. A kerületi felügyelő megnyitó beszéde. 
2. A superintendens évi értesítője. 
3. Intézkedés a kerületi törvényszék megválasztásáról. 
4 Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
5. Tanügyi bizottság kiküldése. 
6. A cserii egyház peres ügyében kiküldött bizottság. 
7. A pancsovai temető-ügyben kiküldött bizottság. 
8. A superintendensi körlevél alapján hozott határozat a pánszláv üzel-

mek ellen. 
9. A pestmegyei esperesség indítványa, hogy a papszentelés magyar nyel-

ven történjék. 
10. Jeszenszky Károly indítványa a magyar nyelv tanításáról. 
11. Az esperesek jelentést tartoznak tenni a magyar nyelv tanításáról. 
12. Ugyanazok jelentéstétele az anyakönyvek magyar nyelven leendő veze-

téséről. 
13. Thebusz János indítványa néhány pozsonyi theologus felszentelhetése 

ellen. 
14. Meghivó az egyetemes gyűlésre. Követek kiküldése. 
15. A tanügyi bizottság jelentése 
16. A két tankerület népiskolai bizottságának jelentése. 
17. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
18 Számvizsgáló bizottság jelentése. 
19. A nógrádi esperesség indítványa a cathedr. agent. ügyben. 
20. Világi jegyző választása. 
21. A kerületi törvényszékre begyült szavazás eredménye. 
22. A pestmegyei esperesség indítványa a perrendtartás módosítására. 
23. A Baldácsy alapítvány-iigy. 
24. A „helyettes-papok utasítása" ós a „tanító-választási szabályzat" javaslatai. 
25. Jelentós a bánáti missióról. 
26. Vallásoktatás a lévai, losonczi ós aradi állami tanítóképzőkben. 
27. A losonczi egyháznak 3 évre nyúj tot t segély. 
28. Kasztner Ede ügye. 
29. Jelentós a selmeczi főiskoláról. 
30. A selmeczi tanító-képzőre nyújtot t évi segély megajánlása az esperes-

ségek részéről. 
31. A honti esperesség kórdóstótele az esperesek tiszteletdíja felől. 
32. Miniszteri leiratok. 
33. Levéltárnok jelentése. 
34. Goseez-Bezegh Katalin alapítvány. 
35. Kerületi özvegy-árva-intézet. 
36. Ugyanaz. 
37. Papözvegyek folyamodványai. 



38. A beszterezebányai gymnas ium kérvénye. 
39. Hittanjelöltek folyamodványai a kerületi segélyért. 
40. A középtanodákat fentartó testületek nyilatkozása a tanár-nyugdíjinté-

zetnek a kerületi özvegy-árva-intézetkez leendő csatolásáról. 
41. Jegyzőkönyv hitelesítésének kitűzése. 
42. Gróf Blankenstein-féle alapítvány. 
43. Egyetemes alap. 
44. Zsinati előmunkálatok. 
45. Doleschall Sándor jelentése a Gusztáv Adolf-egylet félszázados öröm-

ünnepéről. 
46. A pancsovai temető-ügyben kiküldött bizottság jelentése. 
47. A cserii vitás ügyben kiküldött bizottság jelentése. 
48. Kossányi József folyamodványa. 
49. Hansell János folyamodványa. 
50. Az ujfalusi filia vitás-ügye. 
51. Zólyom indítványa a stipendiumok ügyében. 
52. Ugyanannak indítványa a külföldre távozott bukott theologusok föl nem 

szentelhetéséről. 
53. Abaffy Lipót felfolyamodása. 
54. A tanárvizsgáló bizottság jelentése. 
55. Jegyzőkönyv hitelesítése. 

Ezen jegyzőköny 1—12, 1 7 — 2 2 . pontjait a világi jegyző, — 13—16. ós 
23—55. pontjait az egyházi jegyző fogalmazta. 



Jegyzökönyve 

a bányai ágostai hitvallású evangyélmi egyházkerület Budapesten 1883-ik 
évi május 22-én, Méltóságos Fabiny Teofil kerületi felügyelő, és Nagysá-
gos s főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv superintendens urak ikerelnök-

lete alatt tartott rendkivüli közgyűlésének. 

J e l e n v o l t a k : 

A bács-szerémi esperességből: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
horszky Gábor főesperes, Roth Károly alesperes, Stúr Dániel lelkész, 
Scultéty Pál lelkész, Rohonyi Gyula esp. ügyész, Mokri Viktor, Bier-
brunner Gusztáv. 

A bánsági esperességből: Kramár Béla főesperes; Strasser Albert. 
A barsi esperességből: Raab Károly főesperes, Kosztolányi Sán-

dor, Kosztolányi Aurél, Dr. Bethlenfalvy György; Boleman Ede, és 
Belcsák László. 

A békési esperességből: Osztroluczky Géza esp. felügyelő, Achim 
Ádám főesperes, id. Jeszenszky Károly, Haan Lajos lk., Zsilinszky 
Mihály, Haviár Dániel, Szeberényi István. Mihályfi József tanár. 

A budapesti esperességből: Sárkány József esp. felügyelő, Bachat 
Dániel főesperes, Schranz János, Dolescliall Sándor, Scholz Gusztáv, 
Győry Vilmos lelkészek, Büsbach Péter főfelügyelő, Henszelman Kál-
mán, Bexheft Ármin, Brennerberg Mór, Falvay Antal elemi isk. igazg.; 
Andaházy László, Krkos Lajos, Knyasko György, Institorisz Dániel, 
Fabiny Gyula, Vasskó Endre, Székács Ferencz, Dr. Fröhlich Robert, 
Batizfalvy István. 

A nagy-honti esperességből: Breznyik János igazgató tanár. 
A nógrádi esperességből: Beniczky Gyula esp. felügyelő, Svehla 

János főesperes, Dessewffy Ottó, Vladár Viktor alesperes, Veres Pál, 
Plachy Tamás, Geduly Elek Ferencz, Pékár Lajos lk., Hanzély László, 
Margócsy József lk., Busbak Ádám, Biszkup Lajos, Szandtner Gyula, 
Henriczy Ágost, Scholz Endre, lelkészek; Vitalis József. 

A pestmegyei esperességből: Földváry Mihály esp. felügyelő, Láng 
Adolf főesperes, Török József alesperes, Báró Podmaniczky Géza, 
Báró Podmaniczky Levente, Gosztonyi János, ifj. Földváry Miklós, 
Sárkány Sámuel, Dobronyovszky Károly, Moravcsik Mihály, Kemény 
Sámuel, Kemény János, Endreífy János, Miklóssy János, Frenyo 
Andor, Melczer Gyula, Kiss Endre, Kolbenheyer Soma. 

A zólyomi esperességből: Moszkovcsák János főesperes, Thebusz 
János lelkész, Stadler Tófor f., Bakay Péter lelkész, Halassy Gyula f. 
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1. Nagyságos és Főtisztelendő Superintendens úr buzgó imája 
után, — mely ez alkalommal a kerületi közgyűlés istentiszteleti meg-
nyitó részét képezte — a világi felügyelő úr ő Méltósága emel szót s 
a kerület küldötteit melegen üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak nyil-
vánítja. Elmondja, hogy a jelen rendkívüli kerületi közgyűlés, a ta-
valyi oktober 18-ikán tartott egyetemes gyűlésnek, jegyzőkönyve 4-ik 
pontjában foglalt, határozata alapján hivatott egybe, a czélból hogy a 
megválasztott egyetemes felügyelő beigtatása ünnepélyén kiküldöt-
tei által a bányai egyház kerület is részt vegyen. Mindenek előtt fel-
olvasandó teliát a Dunáninneni egyházkerület elnökségének a társ-
kerületekhez intézett e következő meghivója: Nagyságos és főtiszte-
lendő Superintendens Ú r ! Mult évi oktober 18-án tartott egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 4-ik pontja, az arra hivatott elnökségnek kö-
telességül tette, miszerint a megválasztandó egyetemes felügyelőnek 
hivatalába igtatása végett rendkívüli egyetemes közgyűlést hívjon 
össze. — Ezen határozatnak eleget tenni akarván, a megválasztott 
egyetemes felügyelő, Méltóságos Báró Prónay Dezső urnák beigtatása 
czéljából, folyó évi május 23-át tűzzük ki, a kerületek képviselőit azt 
megelőző nap délutáni 5 órakor a beigtatási szertartás megállapítása 
czéljából a pesti egyház nagy-termében tartandó magány értekezletre 
liíván össze. 

Midőn erről a kerületek tisztelt elnökségeit az esperességekkel 
való közlés végett értesíteni volna szerencsénk, hitrokoni tisztelettel 
maradtunk Pozsonyban és Szentivánban 1883. évi mártius hó 8-án, 
alázatos szolgái: Szentiványi Márton, k. f. Dr. Geduly Lajos superin-
tendens. 

E meghívó felolvasása után, felügyelő úr veszi át ismét a szót és 
elmondja: „azt hiszi, hogy az egész kerület közérzésének ád kifeje-
zést, midőn az egyetemes felügyelő úr választása fölött örömét nyilvá-
nítja, s egyszersmind szive mélyéből forrón óhajtja, hogy az új veze-
tőre bizott régi kincset, egyházunk hajóját, az új erő kormányozza a 
régiek hűségével, bolcseségével és tapintatosságával, hogy nemcsak 
minden veszélytől továbbra is megóvassék, hanem a czél felé való biz-
tos haladásában mind hívebben előbbre segítessék. Mely előre bocsá-
tott forró óhajtás után, felügyelő úr felolvastatja az egyetemes felügye-
lőnek adott utasítást s az általa leteendő eskü-formát, a mint ezek az 
1875. év november 10-ikén megállapítattak. 

A kerületi közgyűlés az eléje terjesztetteket helyeslőleg 
tudomásúl veszi. 

2. A felolvasott meghívó alapján, a május 23-án tartandó egye-
temes gyűlésre küldöttekül a bányai egyházkerület részéről: 

a kerületi és esperességi elnökökön és főiskolai igazgatókon 
kivül: Iioth Károly, Mokri Viktor, Stúr Dániel, Bierbrunner 
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Gusztáv, Strasser Albert, Kosztolányi Sándor, Kosztolányi 
Aurél, Boleman Ede, Beltsák László, Bethlenfalvy György, 
Haan Lajos, id. Jeszenszky Károly, Zsilinszky Miliály, Sze-
berényi István, Haviár Dániel, Büsbach Péter, Báró Koch-
meister Frigyes, Hunfalvy Pál, Hunfalvy János, Vasskó 
Endre, Fabiny Gyula, Dr. Szelényi Károly, Doleschall Sán-
dor, Schranz János, Scholz Gusztáv, Győry Vilmos, Hen-
szelman Kálmán, Dr. Matuska Péter, Bexheft Ármin, Szé-
kács Ferencz, Báró Podmaniczky László, Jeszenszky Dániel, 
Nendtvich Károly, Benkár Dénes, Kolpaszky Mihály, Des-
sewffy Otto, Pékár Lajos, Geduly Elek, BusbakÁdám, Bisz-
kup Lajos,^Szandtner Gyula, Henriczy Ágoston, Lehoczky 
Péter, Vladár Viktor, Báró Podmaniczky Géza, Báró Pod-
maniczky Levente, Gosztonyi János, ifj. Földváry Miklós, 
Sárkány Sámuel, Dobronyovszky Károly, Moravcsik Mihály, 
Kemény Sámuel, Kemény János, Endreffy János, Miklóssy 
János, Frenyo Andor, Melczer Gyula, Kiss Endre, Kolben-
lieyer Soma, Bakay Péter, Thebusz János, Halassy Gyula, 
Stadler Tófor, Dr. Majusz Károly, — a főiskolák részéről 
pedig: Batizfalvy István, Mihályfi József tanár urak küldet-
nek ki. 

3. A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére, 
ugyancsak a mai napnak, d. u. 1/2 5 órája tűzetik ki, s a hi-
telesítésben részvételre, — az elnökség mellé Sárkány Jó-
zsef, Doleschall Sándor, Schranz János, Bachat Dániel, 
Büsbach Péter, és Székács Ferencz urak küldetnek ki. 

4. A jegyzőkönyv a 3-ik pontban foglalt határozat szerint 
hitelesíttetett. 

Kelt, mint fen. 

Fabiny Teofil Dr. Szeberényi Gusztáv 
kerületi felügyelő. superintendens. 

Dr. Szelényi Károly 
világi jegyző. 

Győry Vilmos 
egyházi jegyző. 



NYOMATTA HORNYÁNSZKY VIKTOR. 



BÁNYAI AGr. HITT. EY. EGYHÁZKERÜLET 

1883. OKTOBER 6-ÁN, S FOLYTATÓLAG OKTOBER 8-ÁN ÉS 9-ÉN 

s 

BUDAPESTEN TARTOTT 

R E N D E S É V I K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

NYOMATTA 

BUDAPEST. 
H O R N Y Á N S Z K Y 

1883. 

VIKTOR. 



Jegyzőkönyve 

a bányai ágostai hitvallású evangyelmi egyházkerület Budapesten 1883. évi 
oktober 6-dikán, és folytatólag 8-ikán és 9-dikén Méltóságos Fabiny Teofű 
kerületi felügyelő és Nagyságos s főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv 
superintendens urak ikerelnöklete alatt tartott rendes évi közgyűlésének. 

Jelen voltak: 

A b á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Scultéty Ede esp. fel-
ügyelő, Belohorszky Gábor főesperes; Roth Károly alesperes; Scul-
téty Pál szeghegyi lelkész, Rohonyi Gyula esp. ügyész, Petry Károly 
lelkész. 

A b á n s á g i e s p e r e s s é g b ő l : Kramár Béla főesperes, Buj-
kovszky Gusztáv alesperes. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Raab Károly főesperes, Belcsák 
László fakóvezekényi felügyelő. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Osztroluczky Géza esp. felügyelő, 
Achim Adám főesperes, Szeberényi Andor lk., Csermák Kálmán lk., 
Sárkány János lk., Zsilinszky Mihály felügyelő, Kemény Mihály, 
Haviar Dániel. — A szarvasi főgymnasium részéről: Tatay István 
igazgató, Benka Gyula tanár. 

A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Sárkány József esp. fel-
ügyelő, Bachát Dániel főesperes, Görgey István, Ivánka Imre, Dole-
schall Sándor, Schranz János, Scholz Gusztáv, Győry Vilmos lelké-
szek; dr. Andaházy László, dr. Bókay János, Bexheft Ármin, Dillen-
berger Gusztáv, Fabiny Gyula, Falvay Antal, Fritz Hugo, Henszel-
man Kálmán, Hunfalvy Pál, Hunfalvy János, Knyaskó György, 
Krkos Lajos, dr. Nagy Lajos, Nendtwich Károly, Szedenics János, 
dr. Vetsey István, dr. Zsigmondy Jenő, Vasskó Endre, Szpevák 
Károly. A budapesti főgymnasium részéről: Böhm Károly igazgató, 
Batizfalvy István tanár. 

A n a g y - h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : Hrencsik Károly alesperes, 
Händel Vilmos, Kolpaszky Mihály, lelkészek; Dacsó Pál. A selmeczi 
főiskola részéről: Jezsovics Károly tanár. 

1* 
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A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Beniczky Gyula esp. felügyelő; 
Svehla János, főesperes; Szontagh Pál, Vladár Miksa, Vladár Viktor 
lelkészek, B. Podmaniczky László. 

A p e s t ni e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : Földváry Mihály, esp. 
felügyelő, Láng Adolf főesperes, Török József alesperes, Galle 
Andor, Sárkány Sámuel, Kemény Sámuel, Dobronyovszky Károly, 
Kiss Endre, Jankó Károly, Lauko Károly, Frenyó Andor, Blázy 
Lajos, Jecsovics Pál, Kolbenhayer Soma, Endreffy János, Zvarinyi 
János, Kemény Ödön, Dubovszky Nándor, Moravcsik Mihály, Szirotka 
Gusztáv, Achim Mihály lelkészek; dr. Szelényi Károly esp. ügyész. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Moczkovcsák János főesperes, 
Thebusz János, Bakay Péter lelkészek, Lelioczky Egyed. 

1. A közgyűlést megelőzött isteni tisztelet végeztével, a kerület 
küldöttei az ülésteremben összegyűlvén, kerületi felügyelő Fabiny 
Teoíil úr, a gyűlést következő beszéddel nyitotta meg: 

F ő t i s z t e l e n d ő , t e k i n t e t e s k e r . k ö z g y ű l é s ! 

Van szerencsénk a közgyűlést megnyitni, és annak tagjait tisz-
telettel üdvözölni. 

Főt. tek. ker. közgyűlés! ha külső nagy ünnepélyeket nem is 
rendezhetünk Dr. Luther Márton nagy hitalapítónk születés napja 
négy százados ünnepe küszöbén, a kegyelet és hűség érzelmei nyer-
jenek e mai napon mindenek előtt kifejezést, melyekkel a nagy refor-
mátor és annak tanai iránt viseltetünk. 

Nem kétlem, hogy az egyetemes egyház a közelgő ünnep kegye-
letteljes megünnepléséről méltóan fog gondoskodni, mert hiszen ez az 
egyetemes egyház ünnepe. 

Azonban mi nekünk annál inkább szükséges lelkünkben fel-
idézni azon nagy tanokat, melyek az emberi esz es a lelkiismeret 
szabadságát, és ezek diadalát képezik, és melyeket hitalapítónk a 
meggyőződés szent erejével hirdetett, minél szomorúbb látványt nyújt 
a középkor sötétsége kinövéseivel a mai időben is találkozni, és em-
bertársak és hitfelekezetek között ellenségeskedést és üldözést, a 
kölcsönös felebaráti szeretet helyett tapasztalni. 

E négyszázados ünnep alkalmával, mi a felebaráti szeretet ily 
durva megsértése ellen tiltakozunk, és a felebaráti szeretetet, a hit-
felekezetek közti békét és a honpolgárok közti jó egyetértést sértet-
lenül kívánjuk fentartani és méltó elismerést nyilvánítunk mind azon 
lelkészeink irányában, kik a hol szükséges volt, a szószékről az ige 
hirdetése mellett, de különben is a szeretet apostolaiként működtek, 
és egyházunk becsületét megmentették. 
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Az egyházi közigazgatás fontos teendőit lesz hivatva ismét e 
ker. közgyűlés végezni, és ezek közt kiváló helyet foglal el kétség-
telenül a nevelés, és különösen a középtanodai oktatás ügye. 

Az 1883. évi XXX. t. ez. által a középtanodai oktatás ügye 
törvény által van rendezve, és ennek folytán az egyetemes felügyelő 
úr az egyetemes tanügyi bizottság meghallgatása után a középtano-
dai oktatás ügyét a legközelebbi egyetemes gyűlés tárgyalása alá 
boesájtani fogja, és így befolyásunkkal fognak az e részben szüksé-
ges intézkedések tétetni. 

A törvény teljes épségében biztosította középtanodáink azon 
hatáskörét és szabadságát, hogy vallásunk szellemében, annak hit-
elvei alapján ifjainkat az egyház hű tagjaivá nevelhessük, 

és ha az önkormányzaton alapuló rendelkezési jogunk némi te-
kintetben meg is lett szorítva, azt hiszem megnyugtatást abban kell 
keresnünk, hogy ez esak azon határig történt, mely az államnak 
szem elől nem téveszthető érdekei megóvása czéljából szükséges volt 
és így azon áldozattal melyet hoztunk, a haza oltárára áldoztunk. 

Az egyházi közigazgatás közegei a lefolyt évben is folytonos 
rendes működésben voltak, szeretve tisztelt Superintendensünk a hont-
megyei esperesség egyházai egy részében az egyházi látogatást vé-
gezte, a híveket a vallás és haza iránti hűségre serkentette, és az 
egyes egyházakban elintézendő ügyekben sikeresen rendelkezett, — 
az egyes esperességek pedig a múlt évi kerületi és egyetemes gyű-
lés határozatai szem előtt tartásával jártak el, és őrködő állást fog-
laltak el. 

Azt, hogy kötelességét mindenki teljesítette, felemlíteni nem 
szoktuk, én is csak azért teszem, hogy kitüntessem, hogy éberen vol-
tunk helyeinken, és hogy az egyház és haza iránti kötelességeinket 
minden fokon lévő hatóságaink híven teljesítették. 

Midőn végül reménylem, hogy a főt. és tek. kerületi gyűlés szo-
kott bölcsessége, igazság szeretete és higgadtságával, a tárgyalás alá 
jövő ügyeket fogja ismét elintézni, kegyes támogatását kérem, és 
kegyességébe az elnökséget ajánlom. 

A közgyűlés által lelkesen fogadott ezen megnyitó beszéd 
után, ismét a kerületi felügyelő úr veszi fel a szót, s elmondja: 
Gyűléseink ligyrende szerint immár a főtisztelendő Superintendens úr 
évi értesítője következnék, azonban egy örvendetes esemény elé néz 
a legközelebbi jövőben az egész ország s a közörömben a bányai 
egyházkerület nemcsak osztozik, hanem az azzal együtt járó hódolat 
kifejezésében, részt venni is tartozik. 

0 felsége, dicsőségesen uralkodó koronás királyunk a közelebbi 
napokban a vész által sújtott, de a megfeszített áldozatkészség és 
lankadatlan munkásság által újjá alkotott Szeged városát fogja sze-
rencséltetni magas látogatásával. 
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A királyi szó volt az első, mely egykor a csüggedő szívekbe 
vigasztalást, reményt és bátorságot öntött. A királyi kegy volt az 
első, mely a vigasztalás e szavát a vigasztalás cselekedetével koro-
názta. A szegedi ágostai hitvallású evangy. gyülekezet temploma volt 
az első, mely ő Felségének s a magas kormánynak kegyes gyámo-
lításával, egyéb résztvevő szívek örök bálára kötelező kegyadományai 
mellett, újra felépült, felszenteltetett, s az első melyben a lezajlott 
vész után, újra bálaének és imádság szállt fel a magasba, a kegye-
lem áldott Istenéhez. A vész gyászos napjaiban a király együtt köny-
nyezett a könnyező nemzettel; illő, hogy most a nemzet együtt ör-
vendezzék örvendő királyával. Illő, hogy a bányai egyházkerület, 
mely a szegedi evangyelmi egyházat övéi közé számítja, szinte meg-
ragadja ez örvendetes alkalmat, hogy a Szegednek juttatott királyi 
magas kegyért, legforróbb háláját és legbensőbb hódolatát kifejezze; 
indítványozza tehát: hogy a bányai egyházkerület az ünnepélyes 
alkalommal megjelenendő küldöttsége által adjon e hálának és hó-
dolatnak kifejezést. 

A közhelyesléssel találkozott indítvány egyhangúlag 
elfogadtatván, főtisztelendő Superintendens úr elnöklete alatt, 
báró Ambrózy Béla, Scultéty Ede, Ivánka Imre, Zsilinszky 
Mihály, Haviar Dániel, Achim Ádám, Kramár Béla, Belo-
horszky Gábor, Szeberényi Andor, Scultéty Pál és Buj-
kovszky Gusztáv urakból, úgyszinte a szegedi egyház fel-
ügyelője Horváth Lajos és lelkésze Tomay József valamint 
a szegedi egyház által választandó küldöttekből álló bizott-
ság küldetik ki, az ágost. hitv. evangyelmi bányai Egy-
ház-kerület hódolatának bemutatására és hálájának nyil-
vánítására. 

3. Főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv superintendens úr a 
lefolyt év alatt a kerületben történteket, következő értesítőjében vázolja: 

M é l t ó s á g o s é s f ő t i s z t e l e n d ő k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

A tavalyi kerületi gyűlés óta általam elintézett vagy csak hatás-
körömben megfordult egyházi és iskolai ügyeinkről a következőkben 
van szerencsém kötelességszerüleg beszámolni. 

Mindenekelőtt említenem kell, hogy Nt. Achim Ádám esperes az 
alberti —csanádmegyei — egyház templomát még az 1882-ik év végén, 
Advent 2-ik vasárnapján, felszentelte; a pitvarosinál pedig ugyanazon 
hivatalos eljárást önmagam végeztem Advent 3-ik vasárnapján. Mind 
a két egyház saját híveinek példás áldozatkészsége mellett, lelké-
szének, amott Czinkotszky Mártonnak, emitt Korén Pálnak, ügyszere-
tetével, szent lelkesedésével és bölcs előre való számításával támo-
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gattatva, úgy építette fel templomát, hogy sem sorsjátékot, sem 
országos kéregetést igénybe nem vettek. Pedig habár az alföld rónáin 
laknak is, mindazáltal szegények a nevezett egyházak hívei, mert 
a múlt évekről maradt kincstári bérlettartozás súlyosan nehezedik rájok. 

Tanulságul hozom fel ezeket azért, mert szomorúan tapasztalom 
évek óta, hogy számosak azon egyházak, melyekben nem követtetik 
Urunk tanácsa (Luk. 14, 28.) „lia valamelyitek akar tornyot építeni, 
nemde leülvén, felszámítja a költséget, ha van-e annyija, hogy elvé-
gezhesse." — A többi ott kezdi, hol s a mivel legfeljebb végeznie 
kellene, hogy vagy O Felségéhez folyamodik, vagy a gyámintézetben 
bízva költségesen épít — adósságba merül, mely alatt a hívek roska-
doznak, önerejükben való bizodalmukat elveszítik s egyházuktól el-
idegenednek. En részemről mindent elkövetek, hogy a lelkész testvé-
reket és az egyházakat a már is tűrhetetlen kéregetésekről lebeszéljem. 
Nem hallgathatom el különösen, hogy e tekintetben kivált egy ke-
rület, a méltányosság határát figyelmen kivűl hagyva, valóságos 
versenyt íiz; kimondanom ezt nehezemre esik ugyan, de nem levén 
az orvoslásra egyéb módom, legalább, rámutatni a főt. ker. gyűlés 
előtt a bajra kötelességemnek tartom. 

Tartsunk e tekintetben is mértéket — ne quid nimis — s csak 
akkor nyuljunk e rendkivüli szegénységünk parancsolta módhoz, 
a mikor az inditó ok rendkivüli csapás és szerencsétlenség s magunkon 
máskép nem segíthetünk. 

Bocsánat e kitérésért. 
Naplóm nyújtván értesítésemnek az anyagot, nem annyira a tárgy 

rokonsága, mint inkább egymásutánja vezeti beszámoló előadásomat. 
A tavalyi kerületi gyűlés határozata — 8 p. a) — melyet az 

egyetemes gyűlés is sanctionált — s melynek félre magyarázására 
hiába figyelmeztetett bennünket ő mlts. a kerületi felügyelő ur — 
csakugyan azt eredményezte, hogy két esetben sérelmesen járt el a 
megyei közigazgatási hatóság. 

A honti esperességben egy tanítót, kinek megválasztatását s 
meghívóját a főesperes 1 évi tartamra megerősítette és aláirta, a köz-
igazgatási megyei bizottság szolgabírói úton hivatalától elmozdított s 
a helységből kiutasított. 

A korponai városi tanács az ottani felekezeti iskolákból kitil-
totta az évek óta használt felekezeti olvasó és tankönyvet, melyet a 
kerületi két tanügyi bizottság ezen incidensből is újra megbírált és 
helyesnek itélt. 

A főt. kerületi gyűlésnek bölcs elbírálása végett, lesz szeren-
csém elé terjeszteni ezen ügyre vonatkozó iratokat. 

Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek május 23-án végbe 
ment hivatalába való ünnepélyes beiktatása mindnyájunknál kedves 
és élénk emlékezetben van s úgy mi, akik abban részt vettünk, va-
lamint azok, akik távol valának, valamint akkor úgy most is, áldást 
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és sikert kívánunk Isten ezen szent munkájához; a fönkelt szellemű 
és hithű férfiúnak, ő méltóságának, mint az egyetem választottjának 
pedig erős és tartós egészséget, hogy bölcs vezérlete alatt az Isten 
országa evangeliomi szent egyházunkban öregbedjék, a lelki szabad-
ság és a kegyes hithűség köztünk minél mélyebb gyökeret verjen 
és terjedjen. 

Luther születésének negyedik százados forduló évére esvén az 
egyetemes felügyelő megválasztása és beigtatása; legyen ez záloga 
annak, hogy valamint a reformatiónak Istentől választott azon esz-
köze, diadalra vitte a lelkiisméret szabadságát, azonképen honi pro-
testáns egyetemünk is mindenkor hűségesen őrizze meg azt, hazánk 
s az emberiség javára, boldogítására. 

Ezen alkalomból — úgy hiszem — az esperességek és az egyes 
egyházak kívánságával találkoztam, midőn felhívtam őket arra, hogy 
ez évben az oktober 31-ke előtt vagy után tartatni szokott reformatio 
ünnepét, tegyük át november 11-ére — azaz szent háromság 
utáni XXV-ik vasárnapra — s e nevezetes napon adjunk hálát Is-
tennek híveinkkel együtt, hogy a kereszténységet ama nagy férfiú-
val megáldotta. 

Felhívtam az illetőket arra is, hogy a kerület közép és nép-
iskolái előzőleg, úgy mint november 10-ikén tartsák meg ezen 
ünnepet. 

A midőn Luther világra szóló szent igyekezetét méltányoljuk s 
híveinknél emlékezetét illőleg és hálásan megújítjuk, nem az embert 
szándékunk benne evangeliom — ellenesen felmagasztalni, hanem 
dicsőíteni a mindenható Istent érte és azért, hogy időről időre meg-
áldja nemünket oly vezér-nemtőkkel, mint a minő a halhatatlan re-
formátor volt. 

Junius 22-től junius 27-keig Selmeczen részt vettem a kerületi 
lyceum köz- és érettségi vizsgáin. Nem szükség említenem, hogy 
újra meggyőződtem ezen kerületi tanintézetünk kitűnő voltáról, vala-
mint arról is, hogyan lehet oly csekély anyagi eszközzel, mint a mi-
nővel a selmeczi kerületi főiskola rendelkezik, oly sikert fölmutatni 
mint a minőnek tanúja valék. Hogy itt Breznyik János igazgatónak 
fáradhatlan és kiváló munkássága a főtényező, bizonyosan mindnyájan 
készséggel elismerjük s egyszersmind szívünkből örvendünk, hogy őt 
— 25 évi igazgatói tiszte és a hazának, valamint a nemzetnek tett 
elévülietlen szolgálata fejében — királyi tanácsosi czimmel tüntette 
ki 0 Felsége. Tartsa és áldja őt az Isten, hogy a kerül, lyceum 
élén még soká oly áldásosán működjék mint ekkorig. — Ez alka-
lommal felhívom a mélts. kerületi gyűlés figyelmét, azon kiváló 
gonddal és hangya szorgalommal szerkesztett terjedelmes monogra-
phiára — a selmeczi egyház és a lyceum történelmét tárgyaló becses 
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műre, — mely nyomtatásban megjelent s melynek tiszta jövedelmét, 
az említettem igazgató, a tanári nyugdíjintézetre felajánlotta. 

A két év óta fennálló selmeczi tanitó-képezde a legszebb re-
ményre jogosít s hiszem, hogy abból 2 év múlva egyházaink jóra 
való tanítókat hívhatnak a munkába. Ajánlom ezen a kezdet nehéz-
ségeivel küzdő intézetet a Nt. esperességek szives figyelmébe és 
gyámolitásába. 

Aug. 24-én a honti egyházak és iskolák kanonszerű látogatá-
sára indultam s ezen* tisztemet a következő egyházakban végeztem, 
ugy mint: 

Börzsönyben. — Sok üldözést szenvedett és e század közepén 
nagy tűzvész által károsult egyház. A primatialis birtokon telepitett 
német ajkú lakosok eredete alig kipuhatolható. Egy az 1689-diki 
évben kezdődő keresztelési anyakönyv az egyedüli okmány, mely 
arról tanúskodik, hogy régi. 

Szeberényi János lelkész alatt készült el a mostani szép tem-
plom. A jelenlegi lelkész Kolpaszky Mihály 20 év óta ernyedetlen 
szorgalommal működik. A róm. katholikiisokkal közösen használt 
harangok helyett, másokat vétetett; a templomépitésből fennmaradt 
adósságot nemcsak törlesztette, sőt tőkét is gyűjtött. Szilárd, külö-
nösen pedig önzetlen eljárása az egyház igazgatása körül megnyug-
vást nyújt minden irányban. A czélszerüen épült uj iskolában 124 
gyermek nyer oktatást. 

S z á z d o n. A mult század végéig csak róm. kath. lakosai 
voltak, de midőn br. Hellenbach s utódja gr. Stainlein és Ivánka 
uri családok birtokába jutott, azok evang. vallású tót úrbéreseket 
hívogattak. Csak 1812-ben lett önálló egyházzá s hozzá csatoltatott 
több magyar fiók egyház, s ez eredményezte, hogy jelenleg az egy-
ház nyelve a magyar. 

I p o 1 y-S z a k á l o s o n templom és iskola van. Jelenlegi buzgó 
lelkésze Schmidt Lajos szerény anyagi körülmények közt is egész 
odaadással és hűn működik. Az áldott emlékezetű néhai gr. Stainlein 
szül. b. Heilenbach Susanna, mig élt, halála után pedig nemeslelkű 
fia gr. Stainlein Otto, ki legújabban is 2000 frtot fizetett ki az egy-
háznak, mint a boldogult grófnő hagyományát, kiváló jóltevői ezen 
egyháznak. 1842-ik évtől Ruttkay András sikeresen tanit, különösen 
a hazai nyelv tanítása körül kitűnően fáradozik. Kötelességem 
hálásan megemlékezni, hogy ez alkalommal Ns. Bossánvi Rudolf, 
lonthói birtokos, aki szives volt engem az ipoly-szakállosi egyházban 
fogadni, nagylelkűen felajánlotta, hogy ezentúl a százdi lelkész fize-
téséhez évenkint 10 pozs. mérő búzával járul. 

C s á n k o n. A reformatio kezdetén keletkezett. 1595—1662-ik 
évig helvét hitvallásnak voltak. 1693-ban a híveket Sebestyéni András 
tanitó téritette ismét az ágostai vallásra, melynek mai napig liivei. 
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Lelkésze Holuby Adolf alatt, aki ezen egyházban 22 év óta áldá-
sosán működik, a hivek kitűnnek áldozatkészségükkel ugy, hogy a 
legutóbbi időben tűzvész által sújtva, az iskola épületet és a pap-
lakot újra építették s a mellett adósságmentesek. A tanításban 
fáradhatlan tanitó Hrasko András 41 év óta hivataloskodik itt 
példásan. 

D e r z s e n y é n . Eredetileg a Semberi, ma már lánygyüleke-
zethez tartozott, 1687-től fogva anyagyülekezet. Elaggott lelkésze 
Szabó Endre 77 éves kora daczára fáradhatlan. Sajnos, hogy vala-
mint a derzsenyi, úgy a semberi tanitó is kifogás alá esnek; mint-
hogy azonban különösen a derzsenyi tanitó számos gyermek atyja, 
ezek iránti könyörületből egyelőre úgy intézkedtem, hogy egy segéd-
lelkész alkalmazását rendeltem el, aki az ikolaépületben lakván, a 
tanítás felett is őrködjék. A semberi fiókegyház hivei — nem riadva 
vissza a szomszédos báthiak példájától — szinte 9000 frt előirány-
zatú templom építési szerződést kötöttek; nem lévén megközelítőleg 
sem elegendő fedezetök, s felül rá nem lévén a szerződés az esperességi 
hatóság által — szabályszerüleg jóváhagyva, — azt megsemmisítettem. 

B á t h o n. Ezen az előtt virágzó és rendezett, még a legrégibb 
egyházak közül való, a meggondolatlan gótli stylben épült templom 
építése által, a legsúlyosabb anyagi állapotra jutott úgy, hogy e 
miatt a hivek elkedvetlenedve s lehangolva, sőt elcsüggedve néznek 
a jövő elébe, s ezért lelkészüknek Gerengay Pálnak sem irigylendő 
a helyzete. 40,000 frtot költöttek a jelenleg is befejezetlen épületre 
s 17,000 frtnyi adósság terheli őket. 

P r a n d o r f o n . Keletkezett 1595-ben. Itt az ismeretes tanitó 
választás miatt, melyet elébb a világi hatóság, azután a honti espe-
resség is megsemmisített, az egyházbeliek kívánságát nem találtam 
teljesíthetőnek s a történteket befejezett ténynek kinyilatkoztattam, 
mind a hivek meg is nyugodtak. — Hűn munkáló lelkésze Holéczy 
Miksa, atyjának a hivatalban utódja. 

B a k a b á n y á n. Már 1554-ben saját evang. lelkésze volt. 
1678-ban vétetett el a főtemplom vagyonával együtt, mely ekkorig 
a róni. katliolikusok kezében van. Kiválóan buzgó és kegyes pol-
gárai melegen érdeklődők az egyház körül. Azon hazafias törekvé-
süket, hogy a magyar nyelvet gyermekeikkel elsajátíttassák, úgy 
véltem leginkább megoldhatónak, hogy elaggott egyik tanítójuk 
mellé egy segédet ajánlottam, aki különösen azért alkalmaztatnék, 
hogy a felsőbb osztályokban a magyar nyelvet szorgalmazza. Buzgó 
fiatal lelkésze Bújna Márton bizonyosan leginkább be fogja látni 
ennek szükségét annyival inkább, mert a kegyes irányt, mely ezen 
városi egyházat különben jellemzi — kitűnő tehetségével öregbíteni 
azért meg nem szűnik. 

B a g o n y á n. Hussita eredetű. 1613-ban látogatta Melikius 
Sámuel, superintendens. — B. Nyáry Béla és neje szül. b. Radvánszky 
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Mária, nemkülönben a boldogult b. Nyáry Antal, nemcsak még 
1839-ben a visitatio alkalmával tett alapitványnyal, de folyton is 
segélyezvén az egyházat, hálás elismerésre méltók. Fiatal lelkésze 
Fuchsz János áldással és szorgalommal szolgál. 

Ezen egyházban, melyben a b. Nyáry Béla ur vendégszerető 
kastélyában jutott ki megpihennem, Fabiny Teoíil, kerületi felügyelő 
úr is kegyes volt jelenlétével súlyt kölcsönözni eljárásomnak s el-
kísért a felső-almási egyházba is. 

F e l s ő - A l m á s o n . Eredete a 15-dik század második felére 
vezethető vissza. Temploma valószínűleg még a Hussiták által épít-
tetett. Kuzma Károly lelkésze atyja utódja, úgy hogy ketten együtt 
90 év óta szolgáltak lelkiismeretesen ezen gyülekezetben az Urnák. 
A lelkész gyengélkedő volta miatt segédje Szlávik György végzi 
hiven a teendőket. Obetko Lajos, 47 év óta hivataloskodik kegyesen 
és nagy sikerrel, különösen a magyar nyelv tanítását illetőleg, 
utánzandó példaképen. 

B a g y a n b a n . Eredete szinte a reformatio kezdetére vihető 
vissza. Már 1559 előtt Selmeczen ismerkedtek meg a liivek az 
evangelikus tannal, 1673-ban eltiltattak templomuk használatától, mig 
1681-ben visszahelyeztettek annak birtokába. Itt jelenleg Rafanidesz 
Vilmos működik lelkészül, közte és az egyház liivei, nemkülönben 
a tanitó közt, több rendbeli viszály és rendellenesség volt elinté-
zendő, melynek egy része az esperességre bízatott, mint első sorban 
illetékes hatóságra, más része pedig elintéztetett. 

B e l u j á n . 1639-ik évig békés vallásgyakorlatnak örvendett, 
mig gr. Koháry István a prencsfalvi egyházból, melynek Beluja 
lány gyülekezete volt, a lelkészt a mostani r. kath. paplakból kiűzte 
s ezt, valamint a templomot, az összes egyházi javadalommal együtt, 
a bevezetett kath. papnak adta át. Rákóczy György védelme alatt, 
az 1647-iki országgyűlési törvény alapján ezen templom ismét vissza-
adatott az evangélikusoknak. Azonban 1673-ban tőlük elvétetett. 
1704-ben Rákóczy Ferencz ezen vidéket meghódítva, kiűzte ugyan 
a róm. kath. prencsfalusi papot s a tőle elvett javak teljes birtokába 
visszahelyezte az evangélikusokat; mind e mellett Rákóczynak a 
császári hadsereg által történt legyőzetése után ezen egyház is elvesz-
tettel templomát. Ezután Beluja 75 évig a papot s isteni tiszteletet 
nélkülözte, 1784-ben újra egyházzá alakult s 1785-ben a templomot 
s 1786-ban a mostani paplakot építtette. Lelkésze Stollmann Gusztáv 
áldásosán működik valláserkölcsi irányban. 

P r e n c s f a l u b a n . Ezen egyháznak történelme összeesik az 
előbbenivel, miután a nehéz időkben, ez volt amannak anyaegyháza, 
később lány egyháza s csak 1862 óta önálló, a mióta mostani buzgó 
lelkésze Pittner Mihály — súlyos testi baja daczára — hirdeti itt 
az isteni igét és az egyházat lelkiismeretesen igazgatja. 

L e d é n y b e n. Szinte Hussita eredetű egyház. Azon ritka 
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egyházak egyike, melyek üldözve nem voltak, mi leginkább annak 
tulaj donitható, hogy Ledénynek földesurai Bohus és Géczy családok 
folyton evangélikusok valának, kiket a hivek mostanig nagy hálával 
emlegetnek. Dedinszky József lelkészük, apja és nagyapja méltó 
utóda, szelid lelkületével s példájával —- a házban s egyházában — 
az Urnák tetszeleg épit, a derék tanító Hallay Jánostól hűn segitve 
igyekezetében. 

D a r á z s i b a n . Ezen csekély számú egyház, három község-
belieket foglal magában. Egy 1697-ik évről szóló anyakönyvi kivonat 
arra mutat, hogy akkoriban Felső-Sipéken lakott az evang. lelkész, 
de temploma elvétetvén s lelkésze kiűzetvén, Darázsi lett menedék-
helye s anyaegyháza. A lelkész Dedinszky János 1876 óta működik 
itt áldásosán; adná Isten, hogy súlyos idült baja enyhülne, mert 
kénytelen e miatt a csekély jövedelmű egyházban segédet tartani, 
Klimo Mihályt. Iskolája ezen egyháznak 1U órányi távolságban Sipék 
és Darázsi közt eső Bácsfaluban van, hol a nép daczára az iskolá-
nak, erkölcsileg és vagyonilag sülyed, azért — úgy mond — mert 
a regale birtokosa előnyös áron bérelteti a korcsmát. 

Itt befejezvén az egyház iskolalátogatást, még következő ész-
leleteimmel bátorkodom értésitésemet megtoldani. Valódi szent öröm-
mel constatálhatom azon lelkesedést, melylyel a vallásos evang. nép 
mindenütt fogadott és kisért. Ha valahol, itt győződhetett meg a 
szemtanú, mennyire ragaszkodik ezen nép apái hitéhez s mennyit 
képes áldozni egyháza fentartásáért. Megjegyzésre méltó, hogy a 
legtöbb egyház, melyben megfordultam, csak néhány száz lelket 
számlál; többje nehéz munkával keresi élelmét, s mégis lelkészt, 
templomot, tanítót, sőt tanítókat és iskolaépületeket — többnyire a 
legjobb karban tart fenn — s ennek daczára nem szegényebb, de 
legtöbb esetben jobb módnak örvend, mint szomszédjai. El nem mu-
laszthatom hálámat kifejezni a nemes hontmegyei tisztikarnak, élükön 
az alispán Pongrácz Lajos ő Méltóságának, a ki nemcsak a hegyi 
utak járhatóságát eszközölte, hanem a törvényes bizonyságról is 
méltóztatott intézkedni. Minek következtében Marek Márton, Huszár 
Lajos, Udvardy Sigmond, Baross István, Mezei Vajda Pál, járási 
szolgabíró és Holuby Vilmos polgármester úr az illető egyházakba 
elkísértek és támogattak. 

Az esperesség részéről, 'Sembery Imre, esp. érdemdús felügyelő, 
nemkülönben 'Sembery István, országgyül. képviselő és esp. világi 
jegyző — velem közreműködni több egyházban valának szívesek, 
úgyszinte az egyházi felügyelő urak, köztük Gyura Adolf, Zmeskall 
István, br. Nyáry Béla, Ollik Pál és Schmoer Gyula. 

Egyik részében a látogatott egyházaknak Lőrincsék János fő-
esperes, a másikban Hrencsik Károly alesperes — és az egész eljá-
rásnál Händel Vilmos, esp. főjegyző úr kitűnő és bizony fáradságos 
munkát végezett. 
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Az egyháznak tett ezen feláldozó szolgálataikért fogadják mély 
hálámat. 

Az országos középiskolai törvény meghozatván e tekintetben az 
egyetemes gyűlés további intézkedése bevárandó. Mennyire leszünk 
képesek a kerületben eddig fenálló 6 középiskolát, a törvény kívá-
nalmainak megfelelőleg, magunk erejéből fentartani és szervezni, azt 
már a jelen gyűlésen tüzetesen tárgyalni netalán korai lenne. Min-
denesetre bevárandók az intézetek pártfogóságai és a fentartó egy-
házak hivatalos nyilatkozatai. 

Fontos azon nagymélt. miniszt. leirat, melyben felhivatnak a kö-
zépiskolai tanárok arra, hogy a létesítendő országos tanár nyugdíj-
intézetre vonatkozó adatokat küldjék be; mutassák ki mily nyugdíj-
alappal rendelkeznek az egyes iskolák s hajlandók-e a nyugdíjintézet 
létrejötte esetén a magok nyugdíjintézetét azután is fentartani, vagy 
abba bele olvasztatni, mint a néptanítók országos nyugdíjintézete fel-
állításánál történt? — A hivatalomhoz beküldött kimutatások és nyi-
latkozatok — a budapesti főgymnásium kivételével, mely ekkorig 
nem nyilatkozott — megbirálására, netalán ezen gyűlésből lenne ki-
nevezendő egy bizottság, mely még a gyűlés folyama alatt vélemé-
nyét az egész ügyre nézve beterjesztené, 0 mltsga egyet. Felügyelő 
úrtól vettem a nagymélt. magy. kir. vall. és közokt. minister úr 
átiratát a középiskolákról s azok tanári képesítéséről, az állami tan-
tervvel együtt, mely a legközelebbi egyetemes gyűlésen elő fog ter-
jesztetni. 

Hálára lekötelező a nagymélt. kultusminister úrnak, azon magas 
leirata, mely szerint középiskoláinkat a magyar akadémia összes 
kiadványaiban, a vételár feleért, 25 forintért s a szállítási költség 
elvállalása mellett, részeltetni felajánlotta. 

r 

Uj Bánoveze eddig új Pazuálioz tartozott lánygyülekezet, anyá-
sítására vonatkozó, a bács-szerémi esperességtől hozzám érkezett 
ügyiratok megvizsgálására, szinte egy bizottság kiküldése szük-
séges. 

Jelentésképen meg kell még említenem, hogy a Röder János, 
bulkeszi tanitó ellen — hivatalvesztésre szóló — 3 fokú biróság Íté-
letét a percsomaggal együtt — a bács-szerémi esperesség elnökségé-
hez áttettem; nemkülömben az Abaffy Lipót ellen hozott 2-od bíró-
sági ítéletet és a percsomagot, a 3-ad bíróságtól érkezett azon nyi-
latkozattal együtt, hogy miután Abaffy Lipót közben meghalt, az 
ellene indított kereset be van szüntetve. — Nemkülömben áttettem 
illető helyre az alberti tanító Csorba Endre ellen 3-ad fokú bírósá-
gilag hozott ítéletet, mely szerint fegyelmi vétségben pénzbírságra 
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elmarasztaltatott. — A nyitrai szobotisti anyaegyházi felebbezés po-
rét elbírálás végett Fabiny Teoíil ő méltóságához áttettem. 

Az elkeresztelések miatt csupán egy eset jelentetett be nálam 
sérelemként s ez a Tápió-szt-mártoni plébános részéről követtetett el. 
Miután ez ügyben orvoslásért felírtam a 11111. minisztériumhoz, ez át-
tette a panaszt a váezi püspök útján a bepanaszolt plébánushoz; ez 
meg aztán saját mentségeül a tápió-szt.-mártoni lelkészt vádolta be, 
mint a ki több izben és szinte illetéktelenül keresztelt és temetett. 

A hozzám érkezett mindkét féltől való nyilatkozatokból arról 
győződtem meg, hogy — mindkét fél a törvény mellőzésével járt el. 
Mely körülményt fel is jelentettem a ministeriumnak, de erre vonat-
kozólag választ nem kaptam. 

Az azelőtti marienfeldi Pancsova közeléből Hertelendi falvára 
áttelepített ág. liitv. evang. hivek folyamodását, mely szerint ezen 
lánygyülekezetnek annak idején 0 Felsége által 248 holdnyi föld 
használása adományoztatott egyházi czélokra, most pedig a kir. biztos 
által, Hertelendi-falván e ezimen csupán 20 hold használata enge-
délyeztetett nekik — felterjesztettem s ha nem is 248 holdnyi, de 
minden esetre a felajánlottnál nagyobb adományozást mint méltányost 
kérelmeztem. A kerületi Felügyelő ő Mltsga is közbenjárt ezen 
ügyben. A szegedi magy. kir. államjószágigazgatóságtól legközelebb 
érkezett kedvezőtlen választ elé fogom terjeszteni. 

A tavalyi gyűlés óta 114 különféle tárgyban tettem felterjesztést 
a nagymélts. ministeriumlioz. A vérrokonsági fokozattól díj fizetés 
fejében a mult 1882-ik évre 405 forintot szolgáltattam át a ker. özv. 
árva-pénztárba. 

tt 

O Felsége a malachói egyháznak iskola építésre 150 frtot; a 
méznevelői egyháznak templom építésre 200 forint. Butyini egyház-
nak templom építésre 200 forintot, méltóztatott legkegyelmesebben 
ajándékozni. 

A némethoni Gusztáv Adolf egylet által segélyeztettek: 
Bácsszerémi esperes diaspora 50 frt 88 kr. — Badin 64 frt 

32 kr. — Bánáti diaspora 584 frt 80 kr. — Egyh.-Maróth 175 frt 
44 kr. — Fóth 134 frt 50 kr. — Nagy-Szt.-Miklós 409 frt 36 kr. 
Losoncz 116 frt 96 kr. — Újvidék 175 frt 44 kr. — Buda 43 frt 
86 kr. — Orsova 307 frt 43 kr. — Sámsonháza 175 frt 44 kr. 
— Sándorfalva 210 frt 53 kr. — Selniecz 35 frt 9 kr. — Szeged 
459 frt 35 kr. — Vácz 43 frt 86 kr. — Fehértemplom 116 frt 
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96 kr. — Okruczky papözv. 29 frt 20 kr. — Leszieh Ede özvegye 
17 frt 51 kr. — Összesen 3148 frt 93 kr. 

Mind a 4 kerületnek 7650 frt 85 kr. s igy sokkal kevesebb 
mint a mult években. 

A bécsi egyháztanács az orsovai keletkező egyháznak ismét 3 
évre — 1885-ig — az Atzendorf-féle hagyományból, 100—100 frt-
nyi segélyt felajánlott és folyóvá tett. 

Boldogult Zsedényi Ede-féle díjban a következő tanítókat része-
sítettem: Kemény Pált. m.-berényi; Biskup Lajost, losonczi; Csip-
kay Samut, abelovai; Izák Lajost, dacsolami; Hamek Dánielt, bul-
keszi; Peinländer Gusztávot, garamszögi; Neman Lajost, molcsai; 
Benczúr Frigyest, gyóni; Gebhart Imrét, hartai és Sass Istvánt, 
orosházi tanítót. 

A Glosius-Artner-féle jótéteményben részesültek : Turcsányi Adolf, 
Fürész Ferencz és Gretzmacher János 100—100 f r t ; Kernuch Dániel, 
Scherer Konrád és Lagler György f 80—80 frt, Klementis Cecília, 
Molitorizs Ernesztina, Mocskonyi Jozefa, Okrutzky Emilia, Szalay 
Katalin, Krausz Teréz, Lippai Erzsébet és Ritter Mária 60—60 frt 
összesen 1020 frt. 

A Glosius Sámuel és Dáuiel-féle ösztöndíjban részesítettek: Po-
hanka Géza, Wladár Zoltán, Bartó Mihály, Koricsánszky Pál, Szlá-
vik Mátyás, Bélák Géza, Pukánszky Béla, Roth Béla és Isó Vince 
210 márkával 1890 márka = 1108-70 kr. 

A Székács-alapból élveztek: Bansell Kálmán 100 frt. Kossányi 
József 50 frt. 

Az érettségi ezidei vizsgáknál helyettesíteni szívesek valának. 
Budapesten T. Vasskó Endre, isk. felügyelő és Bachat Dániel es-
peres. — Szarvason: Áchim Ádám, esperes; Ns. Osztroluczky Géza, 
esperes, felügyelő Zsilinszky Mihály és Haviár Dániel urak. 

Tanári oklevelet nyert Péter Károly, a főgymnásiumhan a tör-
ténelem, német nyelv és irodalom, az algymnásiumban a magyar 
nyelv s földrajz tanítási jogával. 

Segédlelkészekké felavattam: Kiiment Lajost Beszterczebányárra; 
Schrott Pétert, Temesvárra; Chovan Zsigmondot, Hartára; Vladár 
Zoltánt, Sámsonházára; Sclivalm Jánost, bánáti utazó lelkésznek; 
Korhely Gézát, Budapestre. 

Hitjelölti vizsgát t e j e k : Holéczy János, Strba János, Algöver 
István. Kvacsala János és Biszkup Géza. 
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Népmozgalom 1882-ben: 

E s p e r e s s é g Keresztel-
tetett Temettetett Eskettetett Lélekszám 

Bács-Szerém 3384 2195 815 69,153 
Bánát 1443 1163 283 28,965 
Bars  129 76 32 2,999 
Békés 5728 4688 1222 105,049 
Budapest 868 771 251 15,610 
Hont 713 673 272 23,075 
Nógrád 1789 1438 472 43,868 
Pestmegye . . . . 2351 1655 481 42,301 
Zólyom 1596 1109 461 38,520 

Összesen . 18,001 13,768 4289 369,540 

Az esp. özvegy árvaintézetek állapotának kimutatása: 

E s p e r e s s é g Tőke 
frt 

1881/2 
szaporodás 

frt 

Nyugdíjaz, 
száma 

Nyugdíj 
összeg 

frt 

Bács-Szerémi lelkészi . 10,855 40 16 1032 
Bánát 12,765 774 10 720 
Bars  1,527 54 2 80 
Békés 42,410 2579 23 2517 
Budapest 51,268 2356 6 1280 
Honti lelkész-tanári . 8,934 260 7 560 
Nógrád papi 23,337 128 19 1424 

„ Bánóczy-féle . 13,201 87 38 814 
„ tanítóképző 8,735 — - — — 

Pestmegyei . . . . 30,681 1323 16 937 
Zólyom közös . 14,302 803 11 697 

„ Grenezner-féle 3,205 57 6 170 
Beszterczebányai helyi 6,067 843 3 248 
Kerületi 34,037 5848 26 508 

Összesen . 261,324 15,152 183 10,987 
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B ács-szer émi esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Zvarínyi Károly volt lelkész és újverbászi 
tanár. Néhai Tessényi Jánosné szül. Kossuth Janka. Kubányi János, 
glozsáni tanító saját lakásán agyonlőtte magát. Weber Endre, íij-
pázuai lelkész nyugalomba lépett, kapván az egyháztól életfogytiglan 
900 frtnyi évi nyugdíjat. 

B) V á l t o z á s o k : tanítókká lettek: Kiskéren Fridrich Meny-
hért, Petrováezon Luzsa Pál, Feketehegyen Schorr József helyébe 
Brückner János, Kercsedinben Falkenburger Frigyes, Szeghegyen 
Klein Mihály 400 Lrtnyi fizetéssel rendes tanítónak választatott, 
Treutl Károly segédtanítónak, Láng János újpázuai orgonista állását 
elhagyta. ^ 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . B a j s a tornyát bádoggal fe-
deti és templomát javítatja 2500 frtnyi költséggel. G l o z s á n pap-
lakját javította 200 frton. K o v i l - S z . - I v á n egy hold földet nyert. 
B e s k a imaházát nagyobbította, bebútoroztatta s haranglábot csinál-
tatott 1080 frton. K u c u r a templomát tataroztatta, oltárt márványoz-
tatok 2000 frtnyi költséggel. K u l p i n iskoláit padokkal felszerelte 
185 frton. L a l i t y iskoláját 1234 frton tataroztatta és cseréppel fe-
dette. N é m e t - P i v n i c a építésre költött 160 frt. T ó t - P i v n i c a 
új iskolájára és kerítésekre kiadott^ 764 frt. Ú j - P á zu a villám súj-
tott tornyát csináltatta 551 frton. Ú j - S ó v e oltár márványozásra és 
műfaragványokra költött 3000 frt. Ú j - V e r b á s z Tót Endre tanító 
fizetését 100 frttal emelte. Ú j v i d é k 8316 frtnyi templomépítési 
alapot mutat ki. Összesen építkezésekre adatott k i : 11.924 frt. 

D) S e g é l y e z é s e k : Gusztáv-Adolf-egylettől kapott Újvidék 
175 frt 44 krt. Utazó lelkész 50 frt 88 krt. Ugyanez az esperes-
ségtől 100 frt. 

E) I r o d a l o m : Sehneeberger Jánostól megjelent: Gyakorlati 
és szemléleti magyar nyelvtan. Steltzer Frigyestől : Geschichte 
von Bácska. 

Bánáti esperesség. 

A) M e g h a l t a k : AbafFy Lipót tót-aradáczi lelkész. Dr. Brandt 
Károly, orsovai felügyelő. 

B) V á l t o z á s o k : T . - A r a d á c z o n Szeberényi Lajos b.-csabai 
segédlelkész választatott meg lelkészül. Sehwalm János lett utazó 
lelkész. Schrott Péter segédlelkész Temesvárott. Purt Károly Lúgoson, 
Pausz Samu Birdán lettek tanítókul megválasztva. Felügyelőkké meg-
választattak : Orsován, Bálás Pál k. erdőmester; Verseczen, Guisz 
Mihály; Franczfelden, Jahraus Andor. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : A f e r d i n a n d s b e r g i egy-
ház lelkészének fizetését 120 frttal javította, temetőjét 200 frtnyi 
költséggel bekerittette. A l i e b l i n g i egyház a harmadik tanítólak 

2 
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és iskolaépületei; terhelő 1000 frtnyi adóságát törlesztette s a 4-ik 
iskola építéséhez 10000 téglát égettetett. B i r d a 224 frt adóságot 
törlesztett és iskolája berendezésére 64 frtot fordított. R e s i ez a 
2400 frton egy házat illetőleg templomhelyet vett. L a j o s f a l v a 
temploma és paplaka javítására 316 frtot s a paplak bekerítésére 
50 frtot fordított. A n t a l f a l v a a paplakot 250 frttal javíttatta. 
H a j d ú s i c z a a templomjavításra 76 frtot fordított és 152 frtnyi 
adóságát törlesztette. P a n c s o v a egyháza épületei javítására és teme-
tőjére 300 frtot adott ki. T e m e s v á r temploma és egyházi épületei 
tataroztatására 500 frtot fordított. S á n d o r f a l v a új templomot épít 
12.000 frt költséggel. 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k : F e r d i n a n d s b e r g n e k 
Linsburgi báró Haber Lajos 1000 frtot adományozott. L i e b l i n g -
n e k Kornis Katinka úrhölgy nagy értékű oltár- és szószék térítőkét 
ajándékozott; iskolájának tanszerekre a község 50 frtot adott. L u-
g o s egy az egyház javára rendezett tánczvigalom jövedelméből 
120 frtot kapott s a várostól 200 frtnyi évi subventiót nyert. O r s ó -
v á n a k a bécsi egyházi tanács útján az alsendorfi alapítvány-
ból három évre 100 frt biztosíttatott. S á n d o r f a l v a újonnan épí-
t e n d ő t e m p 1 o in a alapkövének letétele alkalmával az offertoriumból 
550 forintot kapott. 

Barsi esperesség. 

A) H a l á l o z á s : Körmöczbányán meghalt Chabada János, 
35 éven át tevékeny gondnoka az egyháznak. 

B) V á l t o z á s o k : Esperessé lett újra Raab Károly, esperes-
ségi felügyelővé Bodó Lipót, egyházi esperességi jegyzővé Sárkány 
Dezső, világi jegyzővé Kosztolányi Aurél, esperességi pénztárnokká 
Belcsák Károly. 

r _ 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : K ö r m ö c z b á n y a az ének-
tanításhoz 118 frton harmoniumot vett. L é v a iskolaépületét 1000 fo-
rintnyi költséggel átalakította s tanterme számára fali olvasó táblákat, 
térképet és földgömböt vett. F a k ó - V e z e k é n y egyházi s iskolai 
épületeinek rendbentartására 76 frt 87 krt fordított. F a r n ad 6 frt 
árú hittani könyveket vett és a selmeczi tanítóképzőre felajánlott 
100 frtnyi alapítványát lefizette. Ezen áldozatok összege körülbelől 
1303 frt tesz. 

D) K e g y a d o m á n y o k . K ö r m ö c z b á n y a a várostól a rendes 
évi 1000 f r t ; b. Nyáry Béláné szül. Radvánszky Mari asszonytól 
értékes bársony oltárterítőt, a selmeczi lyceumi ifjúságtól 20 darab 
német Új-Szövetséget és 2 Bibliát (egy díszkötéslit az oltárra), 
Schiile Manótól 4 énekjelző táblácskát, Horn Vilmostól a confirman-
dusok számára 13 német imakönyvet, Raksányi Józseftől a temető-
szabályzat nyomtatási költség fejében 17 frtot; Roxer Andrástól nagy 
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aranyozott keretet a conventterem számára; a confirmandusoktól és 
többektől gyertyákat és 36 frt 30 krt. L é v a a várostól 100 frt, 
Schleifer Anniimétól csinos bársony oltárterítőt, Boleman-Braumüller 
Mária asszonytól 450 darabból álló ásványgyüjteményt s többektől 
gyertyákat. V e z e k é n y szinte többektől gyertyákat; a paplak épí-
tési tőkéhez járultak: Goga János 70 krral a felügyelő Belcsák 
László 20 frttal, Szádovszky János gondnok 5 frttal, Kurina János 
2 frttal, az egyetemes gyámintézet 45 frttal, az esperességitől 12 frt 
75 krral; a felügyelő az iskolások közt jutalomkönyvecskéket és 
2 frtot osztatott szét. F a r n á d o n , hol szinte többen ajándékoztak 
gyertyákat, a felüg'yelő a szorgalmas tanulóknak szinte adományozott 
jutalomkönyvecskéket. E kegyadományok körülbelül 1460 forintot 
képviselnek. 

Budapesti esperesség. 

A) M e g h a l t : K o t a s z M i h á l y , rádi tanító. 
B) V á l t o z á s o k : G r e i f e n s t e i n I s t v á n , magyar segéd-

lelkész Kolozsvárra választatott rendes lelkésznek, helyébe D r a s -
k ó c z y E d e lett a magyar egyház káplánjává, ki azonban Hódmező-
vásárhelyre ment vissza segédlelkésznek. F e l ü g y e l ő k k é ujabban 
lettek megválasztva: a magyar egyháznál S á r k á n y J ó z s e f , a 
német egyháznál báró K o c h m e i s t e r F r i g y e s , a szláv egyháznál 
dr. M a t u s k a P é t e r , a budai egyháznál dr. H u n f a l v y J á n o s , 
a váczi egyháznál B e n k á r D é n e s . A magyar-német egyház főfel-
ügyelőjévé B ü s b a c h P é t e r . Evek hosszú során át fáradhatlanul 
buzgólkodó iskolai főfelügyelő H u n f a l v y P á l visszaléptével V a s k ó 
E n d r e választatott meg iskolai főfelügyelőnek; F a b i n y G y u l a 
az elemi iskolák felügyelőjének. A szláv egyháznál T o m a s e k 
P á l iskola felügyelőnek. Rádon: P oh an k a G y u l a okleveles ta-
nító, rendes tanítónak. 

t 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : A magyar-német egyház la-
kásból iskolát csináltatott 500 frt árán. A szláv egyház templomát 
újból befedette 3000 frt költséggel s régi adósságából 1000 frtot 
törlesztett. Budapest főváros törvényhatósága a b u d a i e g y h á z évi 
segélyét 1000 frtról 1800 frtra emelte és egy 49 frt 80 kr. kö-
vezet járulékbeli követelését elengedte. Ugyancsak a főváros a szláv 
egyháznak templomjavításra ismét 1000 frtot adott. A v á c z i egy-
ház felügyelője B e n k á r D é n e s úr 250 frtot ajándékozott a tem-
plom és paplak javítására. 

D) S e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k : A magyar egyháznak 
R o c k I s t v á n 400 frtot, a főgymnasiumnak B u 1 y o v s z k y G y u l a 
ösztöndíj alapul 1000 frt. Ugyan a főgymnasiumnak R o c k I s t v á n 
1000 frt és az elemi iskolának ugyanaz 400 frtot hagyományozott. 
A német egyháznak L i p p k e V i l m o s 100 frtot ajándékozott. Bu-
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d á n az iskolából 110 frtot jövedelmezett; szegény tanulók ruházá-
sára 311 frt. fordíttatott. Ugyanezen egyháznak az egyesült takarék-
pénztár 50 frtot, a Gusztáv-Adolf egylet 43 frt 86 kr. adott. A 
v á c z i egyház a Gusztáv-Adolf egylettől kapott: 43 frt 86 krt. A 
gyámintézettől 20 forintot. 

Békési esperesség: 

A) M e g h a l t négy év előtt nyugalomba lépett lelkész Balassa 
János Szentesen. 

B) V á l t o z á s o k : Szentesen helyettes lelkész püspöki kine-
vezés folytán lett Petrovics Soma; segédlelkészszé H.-M.-Vásárlielyen 
Draskóczy Ede. — Szarvason főgymnásiumi tanárnak Gajdács Pál 
utódjául Zsilinszky Endre, a nyugalomba lépett 50 évig volt tanár 
Korén István helyébe Mocskónyi József lettek megválasztva. — 
Tanítókká lettek : Szarvason előléptetés utján orgonista-tanítóvá Benka 
Pál, Braesok István, ennek helyébe Albertiben Szlovák Gyula, szin-
tén Szarvason Danko Sámuel, tanyai tanítókká Opavszky János és 
Leszich Soma, az előbbinek helyén Csépán levitatanítóvá Trnovszky 
Samu lett; M.-Berényben a tót egyháznál Kemény Károly és Krmeczky 
Imre, ez utóbbi segédtanító; B.-Csabán Michnay Gyula és Lang 
Gusztáv, — álgymnas. ideigl. tanár Valentini Jenő. — Egyház fel-
ügyelőkül választattak: Bánfalván Dr. Chrenka Dániel, Orosházán 
dr. László Elek, B.-Csabán Zsilinszky Mihály, Szentesen Mojzsik 
Lajos h. felügyelőül. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k . T.-Komlós egyik paplakán 
nagyobb átalakítást eszközölt; gyűjtött saját egyház czéljaira 224 f r t ; 
adomány kép kiosztott 62 frt 50 krt. A l b e r t i b e n offertoriumok-
ból bejött 193 frt 52 kr. Itt és P i t v a r o s o n az új templomok 
befejezve lévén, felszenteltettek. &z e m l a k közadakozásból bejött 
184 írton sz. edényeket szerzett. B á n h e g y e s építi 2. iskoláját, havi 
30 frt díjjal s. tanítói állomást szervezett. O r o s h á z a szegény is-
kolások ruházására és könyvveli ellátására 142 frt 18 krt, kórházi 
szegényeknek 56 frt, a budap. prot. árvah. részére 72 frt és 7 má-
zsa élelmet gyűjtött; kegyes adományokból bevett 321 frt 4 aranyat; 
egyéb tett adományai 74 frt tesznek; egyik filiája Sz . -Sz . -Tornya 
egy gazdasági mellék-épületett épített 326 frt. H.-M.-Vásárhely épü-
letei javítására 528 frt 80 krt költött, az esper. özv.-árva-pénztárba 
4 frt fizetett, egyetem.-gyámintézetnek 5 frt, gynmásiumoknak 4 frt 
50 krt, iskolája felszerelésére 35 frt 98 krt fordított. S z e g e d 
egyh. építkezése befejezve lévén, az építkezések kielégíthetése vé-
gett 2600 frt álladalmi kölcsönt vett fel s ennek törlesztésére sors-
játékot rendezett, az építészeknek 4400 frt, egyéb házi szükségle-
tekre s adományok czímén 512 frt 89 krt adott ki. N. -Sz . -Miklós 
adósságai törlesztésére 50, épület- s harangállvány-javitásra 20, egyéb 
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jótékony czélokra 17 frt 20 krt fordított. M a k ó épületek javítására 
93 frt 16 kr, egyebekre 9 frt 50 krt áldozott; az iskola javára ren-
dezett bál 108 frt 33 krt jövedelmezett, kegyadományokból gyűjtött 
17 frt 52 krt. N a g y l a k temploma oltárát festette, aranyoztatta s 
uj feszülettel látta el és csillárát aranyoztatta 450 frton finom fehér 
márvány keresztelő medenczét adakozás útján bejött 300 frton szer-
zett, ehez özv. Kovalcsik Istvánné 100 frt ezüst tálat és vízkannát 
adományozott. Az egyház 20 részvényt váltott az arad-csanádi vasut-
társulatnál. Közönséges offertoriumból bejött 622 frt 13 kr. Egyházi 
tőkéje hagyományokból 420 írttal gyarapodott. Egyházaknak stb. 
juttatott 485 frt. Gr y o m a épülő félben levő paplakára 100 e. téglát 
égettetett. M.-B e r é n y b e n a t ó t egyház egy új tantermet felsze-
relt, egyet átalakított s általán javításokra 1100 frt költött, egy se-
géd-tanítói állomást 300 frt évi fizetéssel szervezett, két építkező 
egyháznak 80 frt adott, ifj. Jeszenszky Károly lelkésznek azon 
időre, míg jelen minőségben szolgálja az egyházat, irodai és liázfen-
tartási költség czimén személyéhez kötött évi 100 frt és 10 köböl 
búzát, mint fizetési pótlékot ajánlott fel az egyház. M.-B e r é n y, 
n é m e t , volt érdemteljes telkészének Petz Gyulának családját 12V2 
hl. buza-adománynyal segély ezé, annak síremlékére 107 V2 frt aján-
lott fel. B . - C s a b a négy egyháznak 260 frt adott. A r a d az egy-
ház egyik bolthelyiségét átalakíttatta 300 frt, tanítójának személyé-
hez kötötten évi 100 frt fizetés-javítást utalványozott. F.-V a r s á n d 
templomát, tornyát javíttatta, meszeitette s orgonáját igazíttatta 150 ft 
költséggel, templomát zsindelyeztette 300 frt, templom alaptőkéjét szapo-
rította 21 frt 80 kr., hét fertály földet legelő-illetékkel együtt közel 
100 magyar holdat 5250 frton vett, erre 1250 frt kifizetett, 4000 frt 
törlesztésre kölcsön vett. A p a t e l e k temploma újítására 54 frt 
20 krt gyűjtött, takarék-magtára 42 kb búzamennyiségre emelkedett. 
S z a r v a s magtárát átalakította s gondnoki hivatali helyiségekkel 
kibővítette, az özvegy Janúrik Sámuelné költségén kegy-adománykép 
épült iskolánál még mintegy 2000 frt költött, a városban 1, a ta-
nyákon két tanítói híványt alapított. S z e n t e s néhai Macskási Sá-
muel tanító síremlékére 70, az imaházban alkalmazandó harmoniumra 
60 frt gyűjtött. B á n f a l ú építendő új templomára 100 e. téglát 
szerzett 1100 frt költséggel, templomterét 45 frt bekerítette. 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k . S z e n t e s n e k Po-
komándy Gáborné szül. Jurenák Jusztina r.-kath. vall. nő templom-
építésre 200 frt hagyományozott. AT a r s á 11 d 0 11 b. Edelsheim-Gyulai 
L. úr ő nmélt. évi 10 frt adományát ez idén is beszolgáltatta. A r a -
d 011 Riemer Józsefné, szül. Berger Julia az egyháznak 25 frt, a 
lelkésznek 10-et hagyományozott. M.- B e r é n y b e 11 néhai Barz 
György földmivelő hagyományozott a tót egyháznak 100, az egyh. 
hivatalnokoknak 50 frt. Az egyháznak M.-Berény városa által isk. 
alap czimén újabban 14 hold föld adományoztatott. S z e g e d n e k 
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temploma szentelésének évében 3505 frt 16 kr. bevétele volt, kül-
bel-honi és helybeli adományokból, eladott háztelkek árából stb. 
N.-Sz.-M i k 1 ó s a kiéli főegylettől 46 frt 85 kr. a flensburgi G. A. 
egylettől 131 frt 10 kr, az esp. gyámintézettől 36 frt 10 kr. e. e. e. 
gyámintéz. 25 frt segélyben részesült. A l b e r t i templomszentelés 
alkalmából a b.-csabai egyháztól 100. t.-komlósi egyh. 25, T.-Kom-
lós községétől 25, m.-berényi tót egyháztól 30, — német egyh. 10, 
szarvasi egyh. 50, nagylaki egyh. 20, bánhegyesi 15, szemlaki 9 ft 
42 kr. ambrózfalvi 6 frt, Ambrózfalva községétől 5 frt, bánfalvi egyh. 
10 frt, orosházi egyh. 10, Achim Ádámtól 100, özv. Kvacsala Já-
nosnétól 100, ng. Osztroluczky Geyza úrtól 10, Horváth Sámueltól 
5 frt Harsányi S.-tól 5 ft vett be adománykép; oltárterítőt ajándékoztak: 
szarvasi nők piros bársonyból, Dovály Mihályné Nagylakról fekete bár-
sonyból, alberti nők által vett kelméből egyet készítettek Bracsok Emilia 
tanít óné s testvére Leszich Etelka; Bernula Mária 4 gyertyát s oltár-
díszt; a budapesti nőegylet sz. edényeket. A község 515 frton to-
rony-órát csináltatott. P i t v a r o s n a k szintén templomszenteléshez 
adományoztak: a nagylaki egyház 300, a b.-csabai 100, a szarvasi 
50, a t.-komlósi egyház és község 100, özv. Kvacsala Jánosné 100, 
a m.-berényi tót egyház 50, dr. Jeszenszky Pál 38, a bánhegyesi 
egyh. 20, a m.-berényi német egyh. 15, az ambrózfalvi egyház és 
község 12, a szemlaki, orosházi és bánfalvai egyházak ngs. Osztro-
luczky Geyza úr, özv. Tyeply Györgyné 10—10 frt, és számos nem 
a pitvar egyházhoz tartozó adakozó 10 frton alóli összeget; t. Mo-
litórisz Józsefné szül. Horváth Mathild egy igen díszes saját készít-
ményű, nt. Nagy Alajos m.-kovácsházi plébános egy vörös bársony, 
Rikk Mihályné, szülét. Bernula Judit pedig egy selyem oltárteritőt 
ajándékoztak. 

Honti esperesség: 

A) H a l á l o z á s o k : Szilniczky Jakab Schüttrissbergi fel-
ügyelő ; Belohorszky Lajos teszéri és Krman Dániel kopaniczai ta-
nítók. (Kolbenhayer Mihály előbb ösödi később Kis-Csalomiai, négy 
évtől Rákos-Palotán az ottani lelkészfiánál nyugalomban élő tanító 82 
éves korában. 

B) V á l t o z á s o k : A megejtett esperességi tisztújításnál meg-
maradtak a régiek; — egyedül Händel Vilmos egyházi jegyzőül, — 
úgyszinte Rafanidesz Vilmos szitnaaljai és Schulz Sámuel felsőbozóki 
járás körlelkészekül lettek megválasztva. — Világi felügyelők lettek: 
Prandorfon Kö\essy János és Csankon: Vinkler János. Bácsfaluban 
Bartos Gusztáv volt bodonyi tanító, hivatott meg tanítónak. 

r 

C) É p í t k e z é s e k : E g y h á z-M a r ó t h új templomát befe-
jezte, melynek felépítése egy 1044 frt értékű új orgonával együtt 
12000 frtba került. F e l s ő - A l m á s o n a templom kimeszeltetett 
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kiköveztetett s új padokkal láttatott el 200 frt költséggel. — B a g o-
n y a templomát az oltár körül új padokkal látta el. — B a g y o n 
oskola padokra 120 frtot fordított s a régi tantermet cseléd szo-
bává alakította át. — P o c s u v a d l ó n pedig a tanítólak pajtával 
lett ellátva. — B a k a b á n y á n a tanítólak újból fedetett s az 
oskola számára rajzminták szereztettek, a város pedig egy 30 frt 
értékű könyvszekrényt szerzett az oskola részére. — B á t h b a n a 
paplak és oskola újból fedettek, a templomba 400 frtért új padok 
szereztettek s a templomadósságból 3200 frt lett törlesztve. — B e-
l u j a az iskola számára két nagy térképet 12 frton szerzett. — 
B ö r z s ö n y b e n úgy a lelkész, mint a tanító lak 200 frt ere-
jéig javíttatott. — C s a l i új tantermet épített s a tanító lakását 
átalakította. — C s a n k o n új templompadok szereztettek. — K i s-
C s a l o m j á n folynak a gyűjtések az új templomra, a v e c z e i 
templom pedig befejezéséhez közéig. — D e v i c s e az 1616-ik 
évben készült réz kehely helyett egy új tiszta ezüstből belől ara-
nyozott kelyhet 110 forinton szerzett Budapesten. — D r é n y ó 
orgona és templomjavításra 429 frtot 1 oskola felszerelésére 30 frtot 
fordított. — D e r z s e n y é n e k az oskolája 1500 és L i s z ó n a k 
600 írtjába került. — L e d é n y egyházi épületek javítására közel 
400 frtot fordított. — Ő s ö d 200 frt költséggel templomát újból 
fedette. — F e l s ő - R a k o n c z á n oskola és M é z n e v e l ő n 
templom épül. — S z á z d o n az oskola 450 frtért zsindelyeztetett. 

D) K e g y a d o m á n y o k : 0 Felsége a magy. király M é z n e-
v e l ő n e k templomépítésre magánpénztárából 200 forintot adományo-
zott. E g y h á z-M a r ó t a 400 frtos szeretett adományban részesült, 
— ugyanott az önkéntes adakozások az egy ezer frt meghaladják, 
melyekhez nagyobb összegekkel járultak: a Z i r c z i káptalan 200, 
nsgos Sembery István 100, a c s a b a i egyház 50, ngos Ivánka 
Zsigmond és László urak 50—50 forinttal s a c s a u k i egyház 15 
frttal. P r i b é 1 y e n, Laszkáry Miklós földbirtokos s világi felügyelő 
úr egyházi czélokra 14 frtot, K ö z é p-P a 1 o j t á n pedig Bende 
Miklós birtokos úr 20 frtot, részint magyar könyvek megszerzésére, 
részint ösztöndíjakra a legjobban magyarul tudó tanulóknak adományoz-
tak. C s a u k o n Török János 6 frtot, Repiczky Jánosnő hagyatéka 
5 frt, Fejko János örökösei 10 frt értékű albát, Tunák Pál két 
pár gyertyát adakoztak. H o r h i, k i s és n a g y K e r e s k é n y 
C s a n k k a l együtt, E g y h á z-M a r ó t és M é z n e v e l ő részére 
20 frtot gyűjtöttek. K i s-C s a l o m i á n Taub Mihály bodonyi bir-
tokos 10 frtot adott a tervben levő új templomra. H o d r u s b á n y á n 
a selmeczi takarékpénztár oskolai czélra 15 frtot, ugyancsak hason 
czélra egy selmeczi jótékony egylet 8 frtot adományozott, dr. Krcs-
mery János úr pedig 3 új frtot három tanuló közt osztott el. T e-
s z é r i egyháznak a község és Kucsera János odavaló birtokos 10— 
10 frtot adományoztak. S e l m e c z b á n y a Méznevelőnek 27 frt 
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27 krt kegyadományt adott. S z a k á l o s o n Bossányi Rezső föld-
birtokos úr 6, neje és leánya emlékére múlt évre utólagosan 15 frtot 
és e folyó évben szinte annyit osztott szét szorgalmas tanulók közt. 
C s a 11 o n Bensa Mihály 5 forintot és A p o v á n Gyurovkin Má-
tyás földmivelők 3 frtot adtak egyházi czélokra, Greguss Pál pedig 
két pár viasz gyertyával díszíté az apovai templomot. 

Nógrádi esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Vitális István lónyabányai felügyelő, Bansell 
János, maskovai és Bartos János sámsonházai tanitók. 

B) V á l t o z á s o k : Egyházfelügyelői hivatalról lemondottak: 
Goldberger Kálmán A b e l o v á n , Goldperger József F e l s ő -
S z t r e g o v á n . A b e l o v á n Kunszt János, F e l s ő-S z t r e g o-
v á n Mesa András, L ó n y a b á n y á n , Lehoczky Péter, K á 1 n ó n 
Búsbak Ádám lettek egyházfelügyelőknek megválasztva. Vladár 
Zoltán S á m s o n h á z á r a segédlelkésznek szenteltetett fel. Tanitók 
választattak: S z é c s é n y b e n Kalmár Sándor, T e r é n y b e n 
Labáth Lajos g u t á i segédtanító próbaévre. Segédtanitókul: Bjenik 
János T u r o p o l y á n , Sztik Pál P o l t á r o n , Pöstényi Béla G u-
t á n lettek alkalmazva. 

C) É p í t k e z é s e k : L u c z i n iskoláját s orgonáját javíttatta 
165 frt költséggel; V a n y a r c z szintén orgonát javittatott s papi 
kertjét sorompóval kerittette 90 frt költséggel; K i s-Z e l l ő paplak 
javitáshoz készül; B a l 

a s s a- G y a r m a t templomot és paplakot 
javitott 812 frt kiadással; N a g y-S z t r a c z i n orgonát javított; 
A 1 s ó-E s z t e r g á l y templomát s parochiáját újból fedette 700 frt 
költséggel; N a g y-K ti r t ö s templomát alakította át 2000 forint 
kiadással; L e g é n d e n takarékmagtár alakult, paplak és iskola 
javittatott (30 frt); Bánkon új iskola épült 1300 forint költséggel; 
A g á r d istállót nagyíttatott (20 frt); T a m á s i iskola kertjét ke-
rítette; B e r z e n c z e 1403 frt 49 kr. költséggel tornyot épített; 
P o 11 á r az iskolánál új kerítést állított; A b e 1 o v a orgonáját 
125 forint, gazdasági épületeit pedig 70 forint költséggel javíttatta; 
B u d a l e h o t a pajtát és istállót épített 646 frt 82 kr. kiadással; 
N a g y l i b e r e s é n paplak és iskola javittatott (37 frt); M a s-
k o v a szintén parochiáját javíttatta 150 frt, s annak udvarát kőfallal 
vétette körül 25 frt költséggel; M á l n a p a t a k a tornyát fedette, 
templomát, iskoláját s gazdasági épületeit javíttatta 1060 frt költ-
séggel; T u r o p o l y á n az egyházi malom 448 frt 30 kr, a paro-
chiális pincze 35 frt kiadással javittatott. S z e n n á n templom és 
torony újíttatott 300 frt költséggel; S z á r a z-B r e z ó 170 frt ki-
adással iskoláját s imaházát újból fedette; A 1 s ó-S z t r e g o v a a 
sekrestye és a paplak udvarának javítására 43 frtot adott ki. Az 
összes építkezési költség: 9630 frt 60 kr. 
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D) A d a k o z á s o k : L a p u j t ő n : özv. Sipkay Pálné egy-
házi szükségletekre 50 forintot hagyományozott, a ker. gyámintézet 
41 frtot adott, két névtelen pedig az iskolát tanszerekkel látta el, 
S z é c s . e n y h e n : könyöradomány okból N ó g r á d m e g y e terü-
letén templomépitésre befolyt 100 frt, ugyancsak templom építésre 
Labáth Amalia 2 frt adott, a s z é c s e n y i takarékpénztár iskolai 
ösztöndíjra 12 frtot adott. V a n y a r c z o n a vizsgák alkalmával 
Ns. Veres Pál úr a két tanítónak egy-egy aranyat ajándékozott, 
gr* Dégenfeld Lajosné asszony 4 frtot, Ns. Rudnay Józsefné asszony 
3 frtot, Ns. Dessewffy Otto úr 2 frtot és 2 magyar új testamen-
tomot, Frenyo Nándor 1 frtot, az egyház pedig a Zelenka-féle alap-
ból 2 forint 50 krt osztottak ki a szorgalmasabb tanulók között. 
S z i l á k o n : Gr. Degenfeld Lajosné asszony 4 forintot, 12 darab 
húszast és 2 bibliát osztott szét a növendékek között. G u t a a 
község közlegelőjéből 20 holdnak jövedelmét egyházi czélokra szánta. 
Hanzéli Béla úr és neje szül. Majláth Etelka több rendbeli emlék-
tárgyakat adtak jutalmul a szorgalmas tanulóknak. B o k r o n és 
K u t a s s o n Veres Lajos 2—2 forinttal jutalmazta a szorgalmas 
tanulókat. B a 1 a s s a- G y a r m a t o n a Doniján Pál-féle alapítvány-
nak 5 forintos kamatja a magyar nyelvben legjártasabb tanulónak 
adatott, Havas Gyula szorgalomdijul két tanulónak 1—1 frtot adott. 
K i s-Z e 11 ő n és Z o b o r b a n Sárkány Emil lelkész hat tanuló 
között könyveket osztott ki. S z e l e s t é n y b e n Vitális Pál ezüst-
pénzt és más ajándékokat osztott szét a szorgalmas növendékek 
között. N a g y k ü r t ö s ö n : Csemiczky Károly 5 frtot adott szor-
galmas tanulóknak. L é g é n d e n : a. takarékmagtár felsegéllésére 
Zmeskal István 5. frttal, többen 9 kila gabonával járultak, Sandtner 
Gyula tanszerekre 1 frt 32 krt adott, Zmeskal István az iskolába 
egy kályhát ajándékozott. A g á r d o n : Edvi Illés Ödön 20 frttal 
jutalmazta a tanítót, Angyal Béla körjegyző 2 frtot adott a tanulók-
nak. F e l s ő-P e t é n y : özv. br. Radvánszky Antalné asszony 30 
drb olvasókönyvet, 2 drb vezérkönyvet a magyar nyelv tanításához, 
1 népiskolai mértant vezérkönyvvel ajándékozott. A 1 s ó-B o d o n y : 
Laszkáry Gyula iskolára 20, tanulóknak 4 forintot adott, Prónay 
Isván iskolára 10 frtot, Kilián A. 2 frtot, Moeller Rudolf 1 frtot, 
Dornyák Emil 2 frtot, Paulo Mihály tanulóknak 1 frtot adakoztak. 
S ó s l e h o t á n : B. Baratta Alajos 1 frtot adott, Busbak Ádám 
K á i n o n 6, B e r z e n c z é n 3 frtot osztott ki a magyar nyelvben 
jártas tanulók között. P o 11 á r o n : B. Baratta Alajos az iskola 
kerítéséhez fát ajándékozott; Sestak R. pedig egy csillárt adott. 
L ó n y a b á n y á n : Lelioczky Péter 5 frt értékű magyar köny-
veket, Geduly Elek 2 bibliát és 3 új testamentumot ajándékozott a 
tanulóknak, Vitális József pedig szegény tanulók helyett 5 forint 
tandijt fizetett a tanítónak. U h o r s z k a a Stefánia-féle alapból 
60 drb magyar olvasó-könyvet kapott. N a g y l a m o n : egyes hivek 
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16 frtot, a nők pedig oltár és szószékteritékeket ajándékoztak az 
egyháznak, a lelkész vallásos könyveket osztott ki a tanulók között, 
a község 12 drb magyar olvasó-könyvet vett az iskola számára. 
L e s t e n : özv. Sramka Anna 5 frtot, egyes hivek 11 frt 40 krt 
ajándékoztak az egyháznak. F e l s ő - T i s z o v n y i k o n : egyes 
hivek 9 frt 70 krt adakoztak az egyházra, S z e n n á n , S z á r a z -
b r é z o n, S ü l i é n , P r i b o 1 j o n és B o r o s z n o k o n Bo-
diczky András lelkész vallásos könyveket osztott ki a szorgalmas 
növendékek között. F e l s ő-S z t r e g o v á n : Szontagh Sámuel lel-
kész két szorgalmas tanulónak 1—1 húszast adott, egyes hivek 
pedig- 6 frtot adományoztak az egyházra, H o n t m e g y e törvény-
hatósága Mocznay Mihály z a b o r a i tanítót a magyar nyelv taní-
tása körül kifejtett szorgalmáért 50 forinttal jutalmazta. A1 s ó-
S z t r e g o v á n Veres Gyula 7 frtot adott az egyháznak. 

Pestmegyei esperesség. 

A) M e g h a l t : Báró Podmaniczky János, rákoskeresztúri egy-
ház felügyelő. 

B) V á l t o z á s o k : Rákoskeresztúri felügyelővé választatott Polner 
Lajos, gödöllői ügyvéd. Petz Gusztáv kis-hartai segédlelkész Tolna 
megyébe távozván, helyében Chován Zsigmond hivatott meg. Szebe-
rényi Lajos kis-kőrősi segédlelkész békés-csabai magyar papnak 
megválasztatván helyébe Simkó Gyula hitjelölt hivatott meg. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : A z a p o s t a g i k ö r b e n . 
Apostagon az első dunavidéki takarékpénztár ez évben is 20—20 fo-
rintot adott A p o s t a g és D u n a e g y h á z a ev. iskolának magyar köny-
vek szerzésére. A c z i n k o t a i k ö r b e n : R . - K e r e s z t u r n a k hagyo-
mányozott néhai b. Podmaniczky János templomra 1000 frt, iskolára 
500 frt. — Budapesten elhunyt Zsigmondy Teréz hagyott a rákos-
keresztúri iskolának 200 frt. Baar János, r.-kath. úr a r.-keresztúri 
iskolának alapítványkép adott 312 frt 49 krt. Ugyanezen iskola a 
rókavadász társaságtól kapott 66 frt 66 krt. A keresztúri tanulók 
közé osztott Polner Dániel magyar ifjúsági iratokat és 2 pl. gazda-
sági kátét. — M a g l ó d o n Dobozi István községi jegyző 10 frt. 
Kemény Sámuel 1 frt és 6 pl. „Vasárnapot" osztott a szorgalmas 
tanulók közé. A község adott az egyháznak 425 frt segélyt. Hagyo-
mányozott : néhai Bartosik Varga Márton 5 frt, Lángi Sámuelné Pi-
lisről 10 frt, Laczkó Pál biró adott 20 frt. — M e n d e iskolája 
kapott Baumgarten Leótól 14 frt, Wiener Kálmántól 33 frt 33 kr. 
A c s o m á d i k ö r b e n : R.-Palota épületeit 150 frtal javította Bos-
sányi László orsz. képviselő az iskola javára adott 20 frt. Fótli épü-
letei 20 frtal javítattak, tanítói alapja 950 frtra növekedett. — Cso-
rnád gyűjtött új oltárra 32 frt 54 krt. Bottyán tanítólakát és iskoláját 
400 frt előirányzattal építi. A k i s - k ő r ő s i k ö r b e n : Kis-Kőrősön 
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a dunavidéki első takarékpénztár 36 frtot ajándékozott a szorgalmas 
tanulók közt kiosztandó jutalmul, melyen 44 magyar biblia és Luther 
élete ezimű füzetek vásároltatván osztattak ki. Ugyan itt az értel-
miség, mint az előző években, az idén is Petőfi összes költeményét 
20 példányban osztotta ki az iskolából kilépő szorgalmas tanulók 
közt. A k e c s k e m é t i k ö r b ő l : Czegléd új oltárt építetett, oltár-
képet egy pozsonyvidéki névtelen hölgy készíttetett, Gombos Pál 
szürke márvány keresztelő követ ajándékozott. Az egyház a tem-
plomi szószéket, padokat és chorust újból festette. T á p i ó - S z t . -
M á r t ó n b a n segédtanítói állomás szervezésére ez évben is 62 frtot 
tőkésített. Ugyanitt Kubinyi Géza úr iskolafűtés nagy előnyére 
25 frt értékű kőszenes kályhát ajándékozott az iskolának. A leégett 
ól 50 frt költséggel új tetővel láttatott el. Nádat ajándékoztak Ku-
binyi Géza, Szentkirályi Kálmán, Blaskovics Ernő úrak és Bella 
János földműves. A p i l i s i k ö r b e n : Gyón melléképületeit 91 frt 
96 kron javítatta. Irsa az iskolai udvar nagyobbítása végett egy 
szomszéd házat megvett és 2 díszes oltár és szószék terítőt szerzett 
44 frton közadakozásból. — P i l i s e n a volt megyei épületet is-
kolai czélokra vette meg 1500 frton. A községi elöljáróság 6 frtot, 
dr. Sehuhmaier Ignácz 1 frtot osztott, a Majthényi alap kamataiból 
pedig 5 frt a tanulóknak jutalmul. — K á v a a tanító részére 
1300 frton, egy negyedtelek földet vett, 900 frt készpénz és 400 fo-
rint kölcsön mellett. 

Zólyomi esperesség. 

A) H a l á l o z á s o k : Zorkócy Károly zsibrítói, Chalupka 
Samu felső-lehotai lelkész, Krieger Pál kis-szalatnai tanító. 

B) V á l t o z á s o k : Lelkészekké lettek : Lacjak Mihály Zsi-
brítón, Kramár Samu Felső-Leliotán. — Esperességi segédlelkész lett 
Kiiment Lajos. — Radváni felügyelővé Radvánszky Andor válasz-
tatott. — Tanítóvá lett Beszterczebányán Groó Lajos G., segéd-
tanítókká Bagyinka Pál Zolnán, Roliács Emil Horháton, Márkus 
Jolán Beszterczebányán, ez utóbbi egyúttal a női kézi munkák tanító-
nőjévé. — Esperességi pénztárnokká Hodzsa József, körlelkészekké 
Krausz Imre, Molitorisz János, Kuzma Adolf és Bakay Péter vá-
lasztattak. 

f 

C) É p í t k e z é s e k , a d ó s s á g t ö r l e s z t é s e k , á l d o z a -
t o k : B á b a s z é k e n az orgona javítására 82 frt, kisebb javítá-
sokra 23 frt 70 kr. fordíttatott; B a d i n 20 frtot adott javításokra, 
az adósságból 540 frt törlesztett; B e s z t e r c z e b á n y a gynmá-
siunli tanárainak és elemi tanítóinak évi fizetését 100—100 frttal 
javította, egy új fitanítói valamint a női kézimunkák tanítására egy 
tanítónői állomást szervezett, az új tanácsterem berendezésére 649 frt 
30 krt fordított, a paplak javítására 400 frtot s egyébb javításokra 
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300 frtot áldozott. P o d 1 a v i c leány egyház iskolájának javítására 61 frt 
30 krt adott ki. — B r e z n o b á n y a templomát vasrácsozattal 
kerítette be 194 frtnyi költséggel és az egyházi épületek javítására 
124 frtot fordított. — D o b r o n a egyházi takarék magtár felállí-
tására és berendezésére, valamint az egyházi épületek javítására 
1067 frt 28 krt áldozott. — G a r a m s z ö g h a paplak és iskola-
épület javítására 29 frt 07 krt fordított; L i b e t b á n y a különféle 
javításokra 64 frt 90 krt adott ki, adósságából 147 frt 93 krt tör-
lesztett; S a j b a leány egyház - sírkertjét 50 frtnyi költséggel javít-
tatta, egy segéd tanítói állomást szervezett évi 150 frtnyi kiadással; 
M o 1 c s a leányegyház iskolájának építése alkalmával a költségve-
tésen túl tett kiadások törlesztésére 196 frtot gyűjtött, adósságából 
pedig 50 frtot törlesztett; O c s o v á n Dorot Márton és felesége szü-
letett Valjuska Mária az egyháznak egy 1400 frtnyi értéket kép-
viselő nagy harangot adományoztak; az egyház adósságából 400 fo-
rintot törlesztett; 0 s z t r o 1 ú k a paplakját 300 frtra rúgó kiadással 
javíttatta; T ó t - P e l s ő c z adósságából 300 frtot törlesztett, külön-
féle gyűjtésekből 102 frtot gyűjtött; P o j n i k iskolájának javítá-
sára 45 frtot fordított; R a d v á n temploma javítására és bekeríté-
sére 193 frtot áldozott; M a i a e h ó szép új iskolát épített körül-
belől 2000 frtnyi költségen; N a g y - S z a l a t n a javításokra 86 fo-
rint 59 krt adott ki ; Z ó l y o m új templom felépítésére ismét 
354 frtot gyűjtött; M á t y á s f a l v a új harangtornyot épített 2500 fo-
rinton. — Ezen összes áldozatok tesznek 13.480 frt 10 krt. 

I)) K e g y a d o m á n y o k : B á b a s z é k e n Platthy György 
felügyelő úr ez idén is a 13 frt 97 krnyi biztosítási díjat fizette 
meg az egyházért, a kisebb adományok 1 frt 50 krt tettek; B a d i n 
különféle dologbeli adományokon kiviil egyesektől és egyletektől 
164 frtra menő pénzbeli adományokban részesült; B e s z t e r e z e -
b á n y á n a k Lackner Ede 200 frtot hagyományozott, egyesek az 
egyház javára 176 frt 2 krt adtak; a szegények ápoldája Rárus 
Johanna asszonyság hagyatékából 157 frt 37 krt, az egyháztagoktól 
154 frtot kapott; a házi szegények felsegélésére Stadler Tófor egy-
házi felügyelő úr 50 frtot adományozott; az új tanácsterem javára 
(a már tavaly kimutatott 5213 frton kiviil) utólagosan még 14 frt 
folyt be ; Greisinger János egy 30 frtos szép csillárt ajándékozott; 
Zwanziger szül. Menda Anna hagyatékából az egyháznak 100 frt ju-
tott a dologbeli ajándékok 30 frtra becsülhetők, a jakabfalvi iskola 
gyámintézetektől és G. A. egylettől 92 frt 32 krt kapott; D o b r o -
n á n Osztrolucky Géza felügyelő úr 200 frtnyi alapítványt tett, 
melynek kamatjaiból évenkint két szorgalmas iskolás vallásos köny-
vekkel jutalmaztassák ; az egyházi takarékmagtár javára 20 frt folyt 
be, az egyes egyháztagok egyházi czélokra 186 frt 12 krt adomá-
nyoztak ; G a r a m s z ö g h ö n egy hálás egyliáztag 8 frt 64 krt 
ajándékozott a templom javára ; F e l s ő - L e h o t á n néhai Chalupka 
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Samu lelkész, a ki már két év előtt 8 holdnyi földet ajándékozott 
az egyháznak a papi fizetés emelésére, végrendeletileg ismét köriil-
belől 5000 frtnyi vagyonát az egyháznak hagyományozta a Strba-
féle alapítvány kiegészítésére, a papi és tanítói jövedelem emelésére; 
az egyes egyháztagok adományai 45 frt 75 krt tettek ki; ifj. Blasko 
János egy 8 frt értékű díszes oltári bibliát ajándékozott; K o r p o n a 
sz. kir. városa a vizsga alkalmával a legszorgalmasabb fiú és leány 
tanulók jutalmazására 10 frtot adományozott, Suhajik Gusztáv taní-
tónak pedig 20 frtot; L i b e t b á n y á n a városi hatóság szorgalmas 
és jó magaviseletű iskolás gyermekek számára erkölcsi tartalmú köny-
veket 9 frt 86 krnyi áron, a polgármester és kapitány szinte ilye-
neket 2 frtnyi értékben ajándékoztak; F e l s ő - M i c s i n y e kegy-
adományok fejében 124 frt 16 krt szedett be ; a dologbeli ajándé-
kok 4 frtot tesznek ; 0 c s o v á n az egyes egyházi tagok kegyado-
mányai 100 írtra rúgnak, a község szorgalmas tanulók segélyezésére 
6 frtot ajándékozott; Nemeskéri Kiss Miklós ő méltósága az iskolás-
gyermekek számára 40 frt árú tankönyveket vett ; O s s t r o l ú k á n 
a paplak javításához járultak : Osztroluczky Géza felügyelő úr 50 fo-
rinttal, özv. Winkler Jánosné 20 frttal, Hurtay György lelkész és 
felesége szül. Hurtay Adél 100 frttal, özv. Hurtay Károlyné 20 frt 
értékű 4 ablakkal, a konfirmándusok az egyház javára 4 frt 50 krt 
adtak, Kozelnik község elöljárósága a büntetési pénzekből 8 frtot 
juttatott az egyháznak ; T ó t - P e l s ő c z ö n ismét 3 özvegy 2—2 fo-
rinttal szaporította az árvák tőkéjét; Petyko Jenő mérnök az anya-
egyházi tőkéhez 10 frttal járult; P o j n i k egyes egyháztagoktól s 
egyéb számos jóltevőtől összesen 275 frt 80 krt kapott; R a d v á n-
b a n Tonika Anna asszonyság házának 50 frtot képviselő x/8 részét 
az egyháznak adományozta, Nyáry Mária bárónő 20 frtot ajándéko-
zott szegény iskolás gyermekek közötti szétosztás végett, a Bárczy-
Dillnberger és Sonntag-Krsko családok a templom javára 15 frt 60 krt 
adományoztak; a helybeli hatóság jutalomkönyvekre 2 frt adott; 
egyesek, egyletek és községek kegyadományai az újonnan épült 
malachói iskola javára 1038 frt 25 krt tesznek, első helyen közöttük 
0 cs. és ap. kir. Felségének 150 frtnyi legkegyelmesebb ajándéka 
megemlítendő ; N a g y - S z a l a t n á n a konfirmándusok az egyház 
javára 36 frt 80 krt adtak; egyéb ajándékok a templom részére 
14 frt 30 krt tesznek, a templomjavításra rendezett gyűjtés ered-
ménye 85 frt 8 krt, az ugyanazon czélra szóló lakodalmi alapítvány 
12 frt 91 krral szaporodott; Z ó l y o m - L i p c s é n Cambel Mátyás 
egy 26 frt értékű szőnyeget ajándékozott, egyéb dologbeli ajándékok 
4 frtot tesznek ; Z s i b r í t o n az új lelkész beigtatása alkalmával 
orgonának beszerzésére rendezett gyűjtés eredménye 38 frt 60 kr. 
Ezen kegyadomány oknak összege 8806 frt 61 kr. 

E) I r o d a l o m : f Petz Gyulának „Konfirmandenbüchlein" 
czimü tankönyve Mockovcsák János által újra kiadatott. 
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Melyek jelentése után megköszönve a türelmet, a mélyen tisz-
telt kerületi gyűlésnek további jóakaratába ajánlom magamat. 

A közgyűlés köszönetet szavaz superintendens úrnak 
ezen kimerítő jelentésért, s azt egész terjedelmében jegyző-
könyvbe igtattatni határozza. 

4. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó lévén, 
határoztatik: 

hogy a szavazatok a kerületi törvényszék tagjaira 
oktober 8-dikán, a közgyűlést megelőző órában beadandók. 
A szavazatok átvételére Kemény Mihály úr elnöklete alatt 
Haviar Daniel és Bakay Péter urakból álló bizottság kül-
detik ki oly utasítással, hogy a szavazás eredményét ugyan-
csak oktober 8-dikán a közgyűlésnek jelentse be. 

5. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
Osztroluczky Géza úr elnöklete alatt, Kramár Béla, 

Szeberényi Andor, Scultéty Ede, Moravcsik Mihály, Vladár 
Viktor és Nendtvich Károly urakból álló bizottság külde-
tik ki. A számadások és számadási okmányok a bizottság-
elnökének, nyomban az ülés szine előtt átadattak. 

(). A tanügyi bizottság tagjaivá 
Hunfalvy Pál elnöklete alatt, Scultéty Ede, Doleschall 

Sándor, Raab Károly, Händel Vilmos, Schranz János, Batiz-
í'alvy István, Böhm Károly, Jezsovics Károly, Tatay István 
és Benka Gyula urak választatnak meg, azon utasítással, 
hogy véleményüket a jelen közgyűlés folyama alatt, mind 
a nagyméltóságú kultuszminiszter úr által az egyetemes 
felügyelő úr ő méltóságához küldött, s ez által a kerület-
hez leszállított középiskolai tanterv felől, mind a selmeczi 
főiskola részéről állami segély kinyerhetése érdekében fel-
terjeszteni szándékolt folyamodvány felől, mind végre a 
kultuszminiszter úr által felállíttatni tervezett tanár-nyugdíj-
intézet felől, — jelentés alakjában beterjeszszék, mi végre 
a bizottság elnöke a három tárgy körébe tartozó összes 
iratokat, a gyűlés szine előtt azonnal átvette. 

7. A banovczei eddigi leánygyülekezet anyásítási kérdésének 
felülvizsgálata szükségesnek ítéltetvén, e czélból: 

Moczkovcsák János főesperes úr elnöklete alatt, Thebusz 
János, Raab Károly, Vassko Endre, Hunfalvy János és 
Belohorszky Gábor bizottsági tag urak küldetnek ki, — 
jelentésök a gyűlés folyama alatt elváratván. 
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8. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 10. pontjában foglalt 
azon határozata alapján, mely szerint iíjabb Jeszenszky Károly, a 
békési esperesség egyik küldöttje által akkor a magyar nyelv érde-
kében beterjesztett kettős indítványa az esperességekhez határoztatott 
leszállítatni, oly utasítással hogy az idei közgyűlésnek ezen két indít-
vány mikénti alkalmazhatása s azok kivihetősége tárgyában jelentést 
tegyenek; meghallgattatnak az esperességek véleményei, — de az 
indítványnak az iskolákban a magyar nyelv tanítására vonatkozó 
első része, a tárgy azonosságánál fogva szükségessé tévén a felső 
tankerületi könyvvizsgáló bizottság beterjesztett jelentésének már e 
helyen történendő njeghallgatását, az esperességek jelentéseivel kap-
csolatban ez utóbbi is meghallgattatott; úgyszinte kapcsolatosan tár-
gyaltatott a pestmegyei esperességnek a magyar nyelv tanítása mód-
jának érdekében benyújtott javaslata. 

a) Az indítvány első pontjára nézve először is az tűnvén 
ki, hogy az esperességek valamennyien annak elfogadása 
mellett nyilatkoztak, de a bács-szerémi esperesség részéről 
azon megjegyzés tételével, hogy a horvátországi területen 
fekvő iskolák e határozat alá nem tartozhatnak: a kerület 
ezennel határozottá emeli, hogy összes népiskoláiban egyéb 
szükséges ismeretek mellett a magyar nyelv is akképen 
tanítassék, hogy a növendékek kivétel nélkül e nyelvet 
mindnyájan tényleg elsajátítsák. Hogy pedig ez eredmény 
biztosan elérhető legyen, úgy a pestmegyei esperesség indít-
ványának valamint a könyvbiráló bizottság jelentésének 
meghallgatása után a kerület sürgős szükségét látja annak, 
hogy a nem magyar ajkú növendékek kezébe mentül 
előbb egy olyan alkalmas magyar-tót, illetőleg magyar-
német tankönyv juttattassék, mely a magyar nyelv elsajá-
títását a lehető legczélszerűbb módon eszközlendi. Szüksé-
gesnek látja továbbá —- a könyvbiráló bizottság jelentése 
alapján — olyan népiskolai olvasókönyv szerkesztését is, 
mely a felekezeti érdekekre az eddigieknél sokkal nagyobb 
súlyt fektessen. Mind a kétféle tankönyv létrejöttét, a kerü-
let pályázat utján itéli legczélszerűbben eredményezhetni. 
Ennélfogva ezennel megbizza és felhatalmazza az elnöksé-
get, a könyvbiráló bizottság tagjaival egyetemben, hogy 
mind a kitűzendő pályadíjra, mind a kivánt művek tartal-
mára, módszerére, terjedelmére, a pályaművek beküldésé-
nek határidejére, valamint a pályanyertes műveknek kiadá-
sára nézve, legjobb belátása szerint intézkedjék. 

b) Ugyanazon indítvány b) pontjára vonatkozólag ki-
mondja a kerület, hogy bár semmikép sem akarja az egy-
házaknak az istentisztelet nyelvére vonatkozó önrendelke-
zési jogát korlátozni, jó néven veszi azonban sőt megvárja, 
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hogy a kebelbeli egyházak az egyházhívek jogos kivána-
tát figyelembe véve, a megfelelő mennyiségű magyar ajkú 
istentiszteletet behozzák, s egyszersmind elrendeli, hogy a 
lelkészek a magyar nyelven kivánt egyházi szolgálatokat 
(funktiókat) az egyesektől, agy szinte a magyar nyelvű 
istentiszteletnek — méltányos számban és arányban való 
megtartását — az egyház a kisebbségtől meg nem tagad-
hatja. 

9. U. a. jegyzőkönyv 12. pontjának kapcsában, mely szerint az 
esperességeknek meghagyatott, tegyenek jelentést, hogy a kerületnek 
még 1874-ben hozott ama határozata, hogy az anyakönyvek ma-
gyar nyelven vezettessenek, mindenütt foganatosítva van-e: az espe-
rességek azon egyhangú jelentése, hogy az anyakönyvek, — a 
szerémséghez tartozó 6 egyház kivételével — minden egyházban 
csak magyar nyelven vezettetnek: 

Megnyugtató tudomásul vétetik. 

10. U. a. jk. 14. pontja kapcsában olvastatik b. Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő úrnak f. é. julius 23-dikán kelt s a superinten-
dens úrhoz intézett álirata, mely szerint az egyet, közgyűlés október 
10-dikére és következő napjaira hívta egybe: 

az egyetemes közgyűlésre, a kerületi és esperességi 
elnökökön és főiskolai igazgatókon kiviil: Büsbach Péter, 
Szedenics János, Ivánka Imre, Hunfalvy Pál, Hunfalvy 
János, Moravcsik Mihály, Matuska Péter, Fabiny Gyula, Dr. 
Szelényi Károly, Schranz János, Doleschall Sándor. Scholcz 
Gusztáv, Győry Vilmos, Szeberényi Andor, Händel Vilmos, 
Török Józs., Bakay Péter, Hrencsik Kár., Henszelman Kál-
mán, Thebusz János, Szontagh Pál, BáróPodmaniczky Fri-
gyes, Lanko Károly, Id. Jeszenszky Kár., Jeszenszky Danó, 
Vladár Viktor, Rohonyi Gyula, Zsigmondy Jenő, Zsilinszky 
Mihály, Sárkány Sámuel, Haviar Dániel, Roth Károly, 
Scultéty Pál, Kemény Mihály, Szeberényi István, Csermák 
Kálmán, Bujkovszky Gusztáv, Sárkány János, Dr. Nagy 
Lajos, Dr. Vetsey István urak küldetnek ki. 

A gyűlés második napja oktoher 8-dikán. 

11. Az oktober 6-dikán tartott iilés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetik. 

12. Benyujtatnak a felső és alsó tankerületek népiskolai bizott-
ságainak az 1882/3. tanévről szóló jelentései. 
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Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A superintendentiánk felső tankerületéhez tartozó öt esperesség 
népiskoláinak 1882!3-ki állásáról van szerencsém a következőket 
tisztelettel jelenteni. 

I. 

1. Az e tankerületbeli 120518 ev. lélekre 19722 tanköteles 
gyermek esett még pedig nem szerint 10027 fin, 9695 leány, kor 
szerint 14176 (7158 fin, 7018 leány) 6—12 éves, 5546 (2869 fiu, 
2677 leány) 13—15 éves. A tankötelesek száma ily módon 352-el 
nagyobb volt a tavalyihoz képest. 

2. E tankötelesekből esett: 
a) B a r s r a 2971 lélekkel, 475, tehát a lélekszám 15.9 %-ja, 

még pedig 331 elemi (166 fin, 165 leány), 144 ismétlő 
(84 fiu, 60 leány). 

b) B u d a p e s t r e 14294 lélekkel, 2725, tehát a népesség 
19 %-ja, még pedig 1934 (1029 fiu, 905 leány), elemi 791 
(439 fiu, 352 leány) ismétlő. 

c) H o n t r a 22031 lélekkel, 3426, tehát a népesség 15.5 %-ja, 
még pedig 2427 (1255 fiu, 1172 leány), elemi 999 (508 
fiu, 491 leány) ismétlő. 

d) N ó g r á d r a 43444 lélekkel, 6822, tehát a népesség 
15.7%-ja, még pedig 4840 (2411 fiu, 2429 leány), elemi 
1982 (993 fiu, 989 leány) ismétlő. 

e) Z ó l y o m r a 37778 lélekkel, 6274, tehát a népesség 
16.3%-ja, még pedig 4644 (2297 fiu, 2347 leány), elemi 
1630 (845 fiu, 785 leány) ismétlő. 

3. Ezekből j á r t : 
Helyben Idegen 

elemi ismétlő elemi ism. Fel. polg. Magán Közép Összes. % 
a) Barsban 168 56 102 11 8 17 32 394 82.9 
b) Budapesten 592 4 776 305 409 146 325 2557 93.8 
c) Hontban 2268 755 60 16 29 9 29 3166 92.4 
d) Nógrádban 4349 1205 107 40 17 13 26 5757 83.3 
e) Zólyomban 4126 1245 328 125 57 25 54 5960 94.9 

Összesen: 11503 3265 1373 497 520 210 466 17834 9 0 4 

Ezen számoknak a tavalyiakkal való összehasonlításából kitűnik, 
hogy az iskoláztatás egészben véve nem változott. Valamint mult 
évben, úgy most is a tankötelesek csaknem 10%-ja a kellő oktatás 
nélkül maradt, s igy e téren évek óta haladás nem észlelhető. 

4. Idegen illetőségű vagy vallású tanoncz iskoláinkba járt 1013, 
tehát 71-el kevesebb, mint tavaly, s ezekből esett: 

3 
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a) Barsra 29 fiú 7 leány, összesen 36 
b) Budapestre 154 7 7 195 „ 7 7 349 
c) Hontra 112 7 7 80 „ 7 7 192 
d) Nógrádra 134 7 7 107 „ 7 1 241 
e) Zólyomra 75 7 7 120 „ 7 7 195 

5. Félnapi mulasztás fordult elő 131145. Itt legkedvezőtlenebb 
az arány Nógrádban, hol egy-egy növendékre csaknem 10 félnapi 
mulasztás esik, legkedvezőbb Zólyomban, hol alig négy félnapot 
mulasztott egy-egy iskolás gyermek. Mulasztásokért megbüntettetett 
csak 375 szüle s ezekből Zólyomban 320. 

n . 

1. A tanitók száma volt 264 (1-el több mint tavaly), s ezek 
között 236 képesített, 28 nem képesített, s megint 232 rendes, 
32 segéd. 

Ezen tanerőkből esett: 
a) Barsra képes. 5 nem képes. 1 rendes 5 segéd 6 össz. 6 
b) Budapestre 7 7 19 7 7 7 7 5 „ 16 „ 8 , 7 24 
c) Hontra 7 7 50 7 7 7 7 3 „ 48 „ 5 „ 53 
d) Nógrádra 7 7 103 7 7 7 7 8 „ 105 „ 6 „ H l 
e) Zólyomra 7 7 59 7 7 7 7 11 „ 58 „ 12 „ 70 

2. Iskola volt 240, s igy 5-tel több mint m. évben, melyek-
bői esett: 
a) Barsra 5 melyekből egyházé 5 bérelt — jó karb. 5 roszb. — 
b) Budapestre 6 „ „ 5 „ 1 „ „ 6 „ 
c) Hontra 53 „ „ 49 „ 4 „ „ 45 „ 8 
d) Nógrádra 107 „ „ 104 „ 3 „ „ 95 „ 12 
c) Zólyomra 69 „ „ 68 „ 1 „ „ 60 „ 9 

Összesen 240 melyekb. egyh. 231 bérelt 9 jó kar. 211 roszb. 29 

3. T a n t e r e m 247 említtetik, (tehát 2-vel kevesebb, mint az 
1881/2. évben, mind annak daczára, hogy az iskolák száma 5-el 
szaporodott) s 2 1 7 t a n i t ó l a k , u j i s k o l a épült volna 6, mi 
azon adattal, mely szerint az iskolák száma csak 5-tel szaporodott, 
nehezen összeegyeztethető, s j a v í t t a t o t t 14. Itt is említést 
érdemel Zólyom, hol 2 új iskola építtetett, 9 javíttatott. 

4. Az i s k o l a é p ü l e t e m e l l e t t volt: 
a) Barsban faiskola 2 testgyakorló — 
b) Budapesten „ — „ 1 (m. é. k. + 1) 
c) Hontban „ 42 (m. é. k. + 2) „ 30 (m. é. k. + 1) 
d) Nógrádban „ 63 (m. é. k. — 2) „ 5 (m. é. k. -f 4) 
e) Zólyomban „ 39 (m. é. k. — 4) „ 4 (m. é. k. — 3) 

Összesen: faiskola 146 (m. é. k. -f 3) testgyak. 40 (m. é. k. -f 3) 
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A m. é. jelentésemben e ponthoz csatolt észrevételem, megint 
kikerülte az illető közegek figyelmét. Nógrádban két év alatt 11 
faiskola tűnt el a föld felszínéről, s ime most már Zólyomban is kez-
denek grassálni ily elemi csapások, elsöpörvén itt ez évben 4 fais-
kolát s 3 testgyakorlót. 

5. T a n e s z k ö z ö k . 
fek. tábla fali olv. tábla falitérkép földgömb term.-rajzi term.-tani könyvt.k. 

e s z k ö z ö k 
a) Barsb. 7 84 20 6 544 41 36 
b) Bpesten 30 240 52 9 366 138 1184 
c) Hontban 78 , 1146 160 44 1999 84 1794 
d) Nógrádb. 144 1635 226 79 1470 202 1518 
e) Zólyomb. 107 1106 174 49 890 314 1408 

Összes. 366 4211 632 187 5269 779 5940 
(+5) (+410) (+24) (+2) (+547) (+12) (+110) 

Ezen számokból ez évben is szép haladásra lehetne következ-
tetni, ha megbízhatóságukhoz némi észrevétel nem férne. így bajos 
feltenni, hogy Barsban a természetrajzi eszközök 496 darabbal sza-
porodtak volna, valamint azon adat is önkényt hiv fel kritikára, 
mely szerint a könyvtári kötetek száma Nógrádban 347-el, Zólyom-
ban 366-al gyaropodott. 

6. Az iskolák vagyoni állapotát kitűntető adatok szerint isko-
láink összes vagyona 291,976 forintnyi összeget képvisel, melyből 
ingatlanokra 221,707, tőkepénzre 70,269 esik. Az iskolák összes 
jövedelme 111,501 frtra rúgott, melyből készpénzben 64,850, ter-
ményekben pénzértékre véve 46,651 frt folyt be. Származott pedig 
e jövedelem : 

Bars Budapest Hont Nógrád Zólyom Összesen 
9930 u. 10000 u. 51557 u. 112230 u. 37990 u. 

a) ingatl. vagyonb. 761 1014 4565 11223 3606 = 21169 
300 u. 50000 u. 11046u. 6258 u. 2671 u. 

b) tőkepénzből 24 2812 699 389 151 = 4075 
c) tandíjból 213 11013 2486 5046 5634 = 24392 
d) állami segélyben — — — 100 — 100 
e) községi „ 100 4000 2859 1207 8168 = 16334 
f) egyházi „ 1167 3064 6141 12124 12993 = 35489 
g) egyebekből 147 397 4387 4534 477 = 9942 

Összesen 2412 22300 21137 34623 31029 = 111501 

Ezen számok itt-ott a tavalyiaktól annyira eltérők, hogy az 
ember alig mer összehasonlításokba bocsátkozni. így a budapesti 
esperesség községi segélyből 713 frt, Nógrád 1400 frt kevesebbet 
vett volna be, mint a m. é., ellenben különféle forrásokból, egyéb 
segélyekből, Nógrád a tavalyi 942 frt szemben ez idén 4534 frt 
mutat ki s az állami segély ugyanezen esperességben 605 forintból 

3* 
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100-ra apadt volna. Ily kirívó anomaliákat a legparányibb akribia 
mellett könnyen lehetne kikerülni. 

7. Az iskolák ez évi kiadása 111,068 frtot tett, s igy maradt 
volna 433 frt fölösleg. Fordíttatott pedig ezen összeg : 

javításra tanszerekre egyebekre Összesen rendes tan. — segéd. tan. 
f i z e t é s é r e 

a) Barsban 
b) Budapesten 
c) Hontban 
d) Nógrádban 
e) Zólyomban 

1617 
17203 
18424 
32717 
28653 

330 
2467 

758 
310 
768 

20 
702 
178 
438 
326 

35 
473 
182 
149 
191 

63 
1454 
1595 
1010 
1005 

2065 
22299 
21137 
34624 
30943 

Ossesen 98614 4633 1664 1030 5127 = 111068 

Van szerencsém továbbá a m. é. ker. gyűlés határozata követ-
keztében tisztelettel jelenteni, hogy a hozzám beküldött s ide mellé-
kelt esperességi tudósítások szerint népiskoláinkban a magyar nyelv 
oktatására mindenütt kiváló gond fordittatik s hogy sok tekintetben 
örvendetes azon haladás, mely e téren már most is észlelhető, Bars-
ból csak annyi jelentetik ugyan, hogy ennek részint tisztán magyar, 
részint tót-magyar iskoláiban ez irányban minden rendben van, s Hont 
is csak annyit mond, hogy a magyar nyelv mindenütt nagy buzgó-
sággal taníttatik, de megnyugtató tudomásul vehetjük e hivatalos 
nyilatkozatokat, melyekhez a legkisebb kétség sem fér, kifejezést 
adván ezúttal azon óhajunknak, hogy az esperes urak egyházme-
gyéjükben mutatkozó ezen „rendet", illetőleg „nagy buzgóságot" 
jövőre részletezni szíveskedjenek. A budapesti esperesség, ide értve 
a pesti szláv egyház iskoláját is, melyben több tantárgy magyarul 
adatik elő, nemcsak a magyar nyelv, hanem a magyar szellem ter-
jesztésében is évek óta sikeresen fáradozik. A nógrádi esperességben 
a jelentés szavaival élve „a magyar nyelv tanítása körül mutatkozó 
eredmény megnyugtató s határozottan haladást jelez." Ezen esperes-
ségnek 8 körnökségei közül kiemeltetik főleg a balassa-gyarmati, 
hol a magyar nyelv tanítása körül nagy a haladás. Több iskoláiban 
egy-két, sőt több tantárgy, B.-Gyarmaton pedig, a vallástant kivéve, 
az összes tantárgyak magyar nyelven taníttatnak; továbbá a sziráki, 
melynek több egyházaiban a magyarosodás annyira haladt, hogy a 
csak néhány év előtt még tisztán tót nyelvű iskoláiban, jelenleg az 
összes tantárgyak magyarul taníttatnak, valamint a turopolyai is, hol 
a magyar nyelv szép sikerrel taníttatik, a mely siker a tanítók buz-
galmának, a tanonczok szorgalmának s azon körülménynek tulajdo-
nitható, hogy az iskolák a magyar nyelv tanításához szükséges tan-
könyvekkel el vannak látva. 

Zólyomban, 3 iskolát kivéve, melynek elaggott tanítói a magyar 
nyelvet nem birják, mindenütt taníttatott a magyar nyelv, még pedig a 
falusi iskolákban az esperesség által szabott kiterjedésben a városokban 
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nagyobb terjedelemben. Az eredmény egészben megnyugtató ugyan, de 
itt-ott kielégítőnek sem nevezhető. A városi iskolák e téren szépen, sőt 
kitűnően haladnak, nemcsak egyes magyar olvasmányokat elemezvén, 
hanem egyes tantárgyakat is magyar nyelven tanulván, a falusi 
iskolák túlnyomó részében ellenben a magyar nyelvnek oktatása 
olvasásra s könnyebb mondatok fordítására szorítkozik, s itt, vala-
mint ezt a beérkezett jelentés is beismeri, csak az esperességnek a 
magyar nyelv tanítására vonatkozó tanterv módosításától, illetőleg 
gyökeres átváltoztatásától, reménylhetni kedvezőbb sikert. S hogy 
Zólyom ezen ügynek jobb fordulatot adni s a magyar nyelv terjesz-
tésében lehetőleg mindent elkövetni kész, kitűnik a legközelebbi 
napokban hozott azon határozatából, mely szerint már az 1883/4. 
tanévtől kezdve nemcsak a városi, hanem a mezővárosi elemi isko-
lákban is legalább két tantárgy magyarul tanittassék s tanultassék. 

Midőn végül tisztelettel megjegyzem, hogy a tankönyvek megbi-
rálására kiküldött bizottság, ez évi működéséről külön jelentésben szá-
mot fog adni, kiváló tisztelettel vagyok Budapesten, 1883. szeptem-
ber 12-én. — Doleschall Sándor, mint a felső tanker. népisk. biz. elnök. 

Méltóságos és Főtisztelendő kerületi közgyűlés ! 

Alulírottak az 1882. évi oktober 16-ki közgyűlés jegyzőköny-
vének 16-ik pontja szerint a felső tankerületben használt tankönyvek 
bírálásával megbízatván, van szerencsénk az ezen működésünkről 
szóló három rendbeli jegyzőkönyvet azok mellékletével (1. II. füg-
gelék) ide csatolva előterjeszteni és ezeknek alapján jelentésünket a 
következőkben összefoglalni: 

1. Miután a bizottság magát szakférfiúval kiegészité s Falvay 
Antal budapesti ig. tanítót jegyzőnek megválasztó, mindenek előtt 
Főtiszt. Dr. Szeberényi Gr. superintendens úr külön felszólítása foly-
tán a királyi tanfelügyelő által Korpona város evang. iskolájából 
kitiltott „Skolnik" czimű tótnyelvű s állítólag haza ellenes tanokat 
tartalmazó tankönyv tüzetes megbirálásához fogott és ezen tankönyv 
szigorú átvizsgálása által azon meggyőződésre jutott, hogy ezen a 
Méltóságos és Főtisztelendő kerület által már 1872-ben (lásd a 1872 
ker. közgyűlés jegyzők. 18. pontját) elfogadott könyv, habár metho-
dikai szempontból talán itt-ott kifogásolható is volna, alkotmány-ellenes 
dolgokat nem tartalmaz, sőt ellenkezőleg épen tartalmánál fogva a 
tótnyelvű falusi iskolák számára szükségét-pótlónak mondható, s me-
legen ajánlható; megjegyezvén azonban egyúttal, hogy azon egyes 
kitételeit, melyek a megütközésre talán némi okot szolgáltathattak, 
egy a Főtisztei, superintendens úrhoz már folyó évi marczius hó 
elején küldött külön jelentésben egyenkint felsoroltuk azoknak meg-
birálását a Méltóságos kerület bölcs belátására bizván. 



38 

2. Ezután elvül kimondván, hogy a beküldött jegyzékben fog-
lalt könyvek megbirálásánál különösen tekintetbe veendő, hogy azok 

a) a mai didaktika színvonalán álljanak, 
b) felekezeti igényeinknek megfeleljenek és 
c) ne csakhogy hazaellenes tanokat ne tartalmazzanak, hanem 

inkább a hazafiúi szellemnek ébresztésére szolgáljanak: a bizottság 
szétosztá egyes tagjai közt a nagy nehezen beszerzett könyveket; 
— „nagy nehezen beszerzett" — mondjuk, mert némely esperesség-
ből ismételt felszólításunk daczára, nemcsak hogy a használatban 
levő tankönyvek be nem küldettek, de még azt sem tudhattuk meg, 
vajon az illető tantárgy irott füzet, vagy nyomtatott könyv szerint 
tanittatik-e, úgy hogy egyes könyvek könyvkereskedői úton sem vol-
tak beszerezhetők, annál kevésbé megbírálhatok; a vétel útján szer-
zett könyvekre nézve pedig kérjük a Mltsgos kerület utólagos jóvá-
hagyását, illetőleg a mellékelt számlában foglalt összegnek kiutal-
ványozását. 

3. Áttérvén immár részleges jelentésünkre nem tartjuk szüksé-
gesnek, hogy a tankönyvhalmaz hosszú jegyzékét e helyen bemu-
tassuk, hanem csak arra akarunk szorítkozni, hogy az egyes tantár-
gyak szerint a leginkább hasznavehető és ajánlásra méltó könyveket 
azok árainak kitételével felsoroljuk. Ezek a következők: 

1. V a l l á s t a n : 
a) M a g y a r t a n n y e l v ű i s k o l á k s z á m á r a : T u r -

c s á n y i A. Magy. biblia történetei Wangemann L. nyomán. — 
N o s z á g : bibi. történetei. — Dr. S z e b e r é n y i G. Luther kis 
kátéja. — S z t e h l o A. evang. keresztyén vallást. — P á l f y J . 
rövid egyháztörténet. — Bpesti tanitó testület: Egyli. énekek. 

b) N é m e t n y e l v ű i s k o l á k s z á m á r a : C a l w e r bibi. 
Geschichten. — E n c h i r i d i o n : Dr. Luthers kleiner Katechismus 
(mely azonban teljesen elfogyott és melynek kiadásáról gondoskodni 
kellene.) — L u t h e r s kl. Katechismus. Klagenfurt. — I r m i-
s c l i e r. Dr. Luthers kl. Katechismus. B u c h r u c k e r : Dr. Lu-
thers kleiner Katechismus. (Nürnberg.) — B r o c k m a n n , Ge-
schichte und Lehre des Reiches Gottes. Hannover. — S c h w a r z , 
Eins ist Notli. Berlin. — P e e z . Konfirmandenbüchlein. — 
S z t e h l o A. Ev. christl. Religionslehre. — K o r c s e k , Kurz-
gefasste Reformationsgeschichte. — Budapester Lehrkörper: Kirchen-
lieder zum Schulgebrauch. 

c) T ó t t a n n y e l v ű i s k o l á k s z á m á r a : C a l w i ki-
adása bibi. történetek. — B a 11 í k kis káté, a z ó l y o m i kiadású 
káté. — B r a x a t o r i s . Katechismus, és a S k o l n i k - b a n elő-
forduló E g y h á z t ö r t é n e t . 

2. A. B. C. s o l v a s ó k ö n y v e k : 
Ezekre vonatkozólag meg kell jegyeznünk, hogy csak a tót 



39 

nyelvű iskoláink bírnak a z ó l y o m i és c s a b a i kiadású olvasó 
könyvekben felekezetünk szempontjának teljesen megfelelő könyvek-
kel ; miért is nagyon czélszerű, sőt szükséges volna ha e tekintet-
ben is a Méltóságos és Főtisztelendő kerület az initiativát megra-
gadná és szakférfiakat bizna meg magyar és német felekezeti nép-
iskolai olvasó könyvek szerkesztésével. 

Ajánlhatóknak csak a következőket találtuk: a) P é t e r f y é s 
társai ABC. könyv. — F a 1 v a y és társai. Magyar-német olvasó-
könyv a népiskolák Il-ik osztálya számára. 

b) H a e s t e r s Fibel (Ausgabe für evang. Volksschulen.) — 
L a k n e r. Deutsches Lesebuch. 

c) A z ó l y o m i és c s a b a i kiadású tótnyelvű ABC és o 1-
v a s ó k ö n y v e k . 

3. N y e 1 v ta n. 
N a g y L. a magyar ministerium által kiadott magyar nyelv-

tanai 2 füzetben. — B á r á n y nyelvkönyvei népiskolák számára 3 
részben. — B a k ó , ungar. Sprach und Lesebuch. — A11 h o f. 
Sprachschule 3 részben. —- J u n g h a n s - S t r i c k e r Sprachschule 
5 részben. — S c h w i c k e r J . Deutsches Sprach und Stylbuch 2 
részben (magasabb osztályú német tannyelvű iskolák számára.) — 
B ö h m u. Steinert, kl. deutsche Sprachlehre. — D a l l o s és S a -
m a r j a i ung. Sprachlehre Alin tanmódja szerint. — G r ó ó Vilmos 
vezérkönyve a magy. nyelv tanítására tót ajkú iskolákban. — Z i g-
m u n d i k skola mad'arskej reci. Pociatky mad'arského cítania. 
Zvol. sen. 

4. S z á m t a n . 
Ezen tárgyhoz csak magyar és német nyelvben irt példatárak 

léteznek; falusi iskolákban nem igen használtatnak és tán épen azért 
nincsenek tót számtani példatárak, de mindenesetre kívánatos volna, 
hogy ilyenek is adassanak ki. Leginkább ajánlhatók : E m e r i c z y 
számt. példatárai 6 füzetben. — F ü h r e r számtani példatárai 5 
füzetben. 

5. A r e a l i á k r a vonatkozólag ajánlhatjuk a fentemiitett 
„S k o 1 n i k"-ot és az E m e r i c z y - B á n h e g y i népiskolai tan- és 
olvasókönyvet mely két könyv a népiskolai tananyagot összefoglalva 
és mégis elég kimerítően és methodikailag helyesen tárgyalják. 

6. F ö 1 d r a j z. 

Dr. E m e r i c z y Géza földrajzai a népiskolák III., IV., V., 
VI. osztálybeli növendékei számára. — Gá s p a r F . földrajza, 
mely németül és tótul is kapható. F a l u d y János: a magyar 
korona tartományainak stb. földrajza szinte németül és tótul is négy 
magasabb osztályok számára. — Dr. H u n f a l v y F. kis földrajza. 
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7. T ö r t é n e t é s a l k o t m á n y t a n . 

Dr. K i s s Áron hazai történelem és alkotmánytan, félkemény 
kötésben. — B a l l a g - i K. s N a g y L. magyarok története, mely 
németül is kapható. — Z i m m e r m a n n Jakab magyar történet 
vagy V a r g y a s Endre magyarok történelme; továbbá szinte ma-
gyarul és németül: F ü h r e r F. világtörténete. — S z ű c s Sándor 
magyar alkotmánytan. 

8. T e r m é s z e t r a j z . 

S c h u b e r t N. természetrajz. — E m e r i c z y - S o m o g y i 
természetrajz. — H a j d ú László természetrajz. — K u t t n e r -
M a y e r természetrajza vagy Dr. Z i m m e r m a n n Jakab termé-
szetrajza. — B e c k e r , kleine Naturgeschichte. — S e i d 1, Natur-
geschichte. 

9. T e r m é s z e t t a n. 

S c h u b e r t természettan, mely németül is kapható. — 
Dr. E m e r i c z y természet- és vegytan a mindennapi és népiskolák 
számára. — K r ti g e r - 0 r b á n József sárospataki tanár termé-
szettana és végre : K u t t n e r - M a y e r természettana. 

10. M e z e i g a z d a s á g - é s k e r t é s z e t t a n . 

Ezen tantárgyakra nézve nincs igen nagy választék tanköny-
vekben : irály és béltartalom tekintetében azonban egyiránt ajánl-
ható két müvecske t. i. K i s Kálmán mezei gazdaság- és kertészet-
tana félkemény kötésben és Dr. S e i d e l Pál gazdászattana. 

Mint ezen jelentésünkből kitűnik, azon szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy eltekintve a magyar és német tannyelvű népiskolák 
számára felekezeti szempontból szerkesztendő olvasó-könyvektől — 
minden tantárgyra nézve birunk nemcsak viszonylagos, de absolut 
tekintetben is jó tankönyvekkel, még pedig úgy egyszerűbb, mint 
fejlődöttebb népiskolák számára ; miért is szerény véleményünk oda 
irányulna, hogy a Nagytiszteletű Esperességeknek kötelességévé 
tétessék, arra ügyelni, hogy a hatáskörükhöz tartozó népiskolákban 
csak olyan tankönyvek használtassanak, melyek a Méltóságos és 
Főtisztelendő kerület által ajánlatba hozattak; — a protestánsellenes 
tartalmúak és az úgynevezett „dióhéjba szorított anyagú" tanköny-
vek pedig kiküszöböltessenek, miáltal a tankönyvek terén nálunk 
uralkodó zűrzavarnak valahára véget vethetnénk. 

Ezzel szerény indítványainkat a Méltóságos és Főtisztelendő 
kerület szives figyelmébe ajánlván maradtunk mély tisztelettel a 
Méltóságos és Főtiszt, kerületnek Budapest, 1883. év szeptember 
hó 24-én alázatos szolgái: Doleschall Sándor, biz. elnök. Bachat 
Dániel. Török József, biz. tag. Falvay Antal mint biz. jegyző. 
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Méltóságos és Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A bányaker. négy esperességből álló alsó tankerületének 1882/3. 
évi népisk. tanügyét, a kezeimhez érkezett esperességi tabellaris ki-
mutatások alapján, a következőkben van szerencsém bemutatni. 

I. 

A) B á c s - s z e r é m i e s p e r e s s é g , ide értve a horvát-szla-
von orsz. egyházakat is, számlál 64997 lelket. Volt tanköteles elemi 
ti 4323, leány 4323, együtt 8646; ismétlő fi 1553, leány 1673, 
együtt 3226; 6—15 éves tanköteles fi 5876, leány 5996 = 11872, 
vagyis a népesség 18-2%-a. 

B) B á n á t i e s p e r e s s é g : lélekszáma 28641. Tanköteles 
elemi fi 1648, 1. 1584 = 3232; ismétlő tanköt. fi 732, 1. 671 = 
1403; együtt véve 2380 fi, 2255 leány, összesen 4635, vagyis 
16-1%. 

C ) B é k é s i e s p e r e s s é g : lélekszám 1 0 4 0 9 2 . Elemi tan-
köteles: fi 6 6 1 8 , 1. 6 3 4 7 = 1 2 9 6 5 ; ismétlő tanköt. fi 2 0 5 4 , leány 
2 0 1 1 = 4 0 6 5 ; összesen 8 6 7 2 fi, 8 3 5 8 leány = 1 7 0 3 0 , vagyis 
1 6 - 3 7 o . 

D) P e s t m e g y e i e s p e r e s s é g , számlál 40307 lelket, 
tanköteles volt: elemi 2617 fi, 2471 leány = 5088; ismétlő tanköt. 
volt 940 fi, 1027 1. = 1967, a kétféle tanköt. fi 3557, 1. 3498 = 
7055, tehát 1 7 ' 4 ° / o - a a népességnek. 

A 4 esperességet együtt véve: lélekszám volt 238037; elemi 
tanköteles fi 15206, 1. 14725 = 29931; ismétlő tanköt. 5279 fi, 
5382 1. = 10661; együttesen fi 20485, 1. 20107 = 40592, mi a 
népesség 17%-át adja ki. 

Iskolába járt ezek közül. 
elemi ismétlő id. elemi id. ism. fels. v. polg-. m. int. középtan. 

A ) fi. 3 9 5 8 8 9 3 1 0 4 4 0 1 1 3 6 3 0 
1. 3 9 4 1 1 0 0 1 3 7 — 9 — — 

= 7 8 9 9 1 8 9 4 1 4 1 4 0 2 0 3 6 3 0 

B) fi 1 4 9 6 3 9 7 1 3 2 1 0 4 4 
1. 1 4 1 9 3 8 0 1 7 1 1 6 6 — 

= 2 9 1 5 7 7 7 3 0 3 2 6 6 4 4 

C ) fi 6 2 8 7 6 9 6 1 4 8 1 2 8 6 9 2 9 1 1 7 
1. 5 8 3 0 7 4 9 1 9 4 — 8 9 4 1 

= 1 2 1 1 7 1 4 4 5 3 4 2 1 2 8 7 7 1 2 3 1 1 8 
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elemi 
D) fi 2520 

1. 2392 

ismétlő 
763 
782 

id. elemi 
18 
17 

id. ism. 
2 
5 

fels. v. polg. 
4 
4 

m. nt. 
4 
7 

középtan. 
25 

= 4912 1545 35 7 8 11 25 

össz. fi 14261 2749 283 172 94 69 216 
1. 13582 2912 265 6 37 107 1 

Együtt 27843 5661 548 178 131 176 217 

Az iskolába jártak főösszege: 

fi, leány a népesség a tanköt. 
A ) 5 0 7 2 4 9 8 8 = 1 0 0 6 0 1 5 - 1 % 8 4 ' 7 ° / o 
B) 1962 1839 = 3801 13-3% 82- % 
C) 7474 6876 = 14350 13-8= 84-2% 
D) 3336 3207 = 6543 16-2% 92-7°/0 

Együtt 17844 + 16910 = 34754 14-5% 85'6% 

Iskolába nem járt: 
« 

A) 804 + 1008 = 1812 vagyis a tankötelesek 15-2% 
B) 418 + 416 = 834 „ „ „ 17-9% 
C ) 1 1 9 8 + 1 4 8 2 = 2 6 8 0 „ „ „ 1 5 - 7 % 
D) 221 + 291 = 512 „ „ „ 7-2% 

össz. 2 6 4 1 + 3 1 9 7 = 5 8 3 8 „ „ „ 1 4 - 3 % 

Volt: félnapi mulasztás, megbünt. szül. s id. illet. v. vall. tanuló 
A) 110784 58 165 
B) 18555 12 68 
C ) 1 5 9 3 4 5 6 1 3 0 3 
D) 72412 151 205 

össz. 361096 282 741 

Az első tábla csoportosított számadataihoz megjegyzem, hogy 
régi hibák, régi hiányok, különösen a tankötelesek számainál hol ki-
sebb hol nagyobb mérvben, ez idén is felmerültek. De ha tekintetbe 
veszsziik az adatok megszerzésének helylyel nehéz, helylyel pedig lehe-
tetlen voltát, az iskoláztatásnak akadályait, különösen a pusztákon 
tartózkodó szülők gyermekeire nézve, s ha egybevetjük az ezidei 
adatokat a mult éviekkel, lehetetlen nem üdvözölnünk a tanügy ör-
vendetes fellendülését. Minden évben csak ennyi haladás és egy év-
tized alatt a lehető hiányok is eltűnnek. Ha az esperességek adatai 
pontosaknak vehetők, akkor, tekintve az iskoláztatás eredményét, a 
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pestmegyei esperességet illeti ez alkalommal a kiemelkedés érdemé-
nek elismerése. 

Az iskolába nem járt tankötelesek számának legalább 2I3-sl az 
ismétlőkre esik. Egyébiránt az elemi tankötelesek száma sem oly 
tetemes, azoké t. i. akik iskolába nem jártak, miután bizton felte-
hető, hogy legalább annyi tankötelesünk járt más helyen s idegen 
vallású iskolákba, mint a milyen számban idegen illetőségű és más 
vallású gyermek látogatta a mi iskoláinkat. 

A mulasztások rovata tetemes számot mutat ugyan; de ha vesz-
sztik, hogy egy iskolás gyermekre alig esik 10 félnapi mulasztás: 
akkor ez nem is volna vehető valami nagyon ijesztő számnak, ha 
nem tudnók, hogy egyik iskolánál a mulasztások jegyzése pontatlan, 
a másiknál csupán indokolatlan-, a harmadiknál az indokolt mulasz-
tások is felrovattak s ha nem látnók e tekintetben az egyes espe-
rességek között a nagy különbséget. Ha e jelek nem csalnak, a 
mulasztások szigorúbb bírságolása által e részben a legközelebb jövő 
orvoslást hoz. 

II. 

Tanítással foglalkozott az elmúlt tanévben: 

A) Bácsban 7 6 képes. 5 n. képes. 74 rendes 7 segéd tanitó 
B) Bánátban 30 „ 4 „ 34 „ — „ „ 
C) Békésben 90 „ 25 „ 84 „ 3 1 „ „ 
D) Pestben 58 „ 4 „ 56 „ 6 „ „ 

összesen 254 38 248 44 

Hogy a képesített és rendes tanítók száma emelkedett, a nem 
képesített és segédtanítóké pedig apadt, szintén örvendetes dolog. 

Volt iskola s minő — 
egyh. isk. közs. isk. egyh. tul. bér. jó rosz tanter. tan. lak faisk. torna 

A ) 6 3 1 9 7 0 1 7 6 6 8 2 6 8 1 3 2 
B) 1 7 1 1 1 6 1 2 2 1 3 4 3 0 9 3 
C ) 1 1 1 — 9 2 1 9 9 2 1 9 1 1 2 1 1 0 1 7 5 
D) 5 8 1 5 7 1 5 6 2 6 0 4 5 1 0 4 

össz. 249 3 1 2 3 5 2 2 2 4 6 2 8 2 8 8 2 5 3 4 9 1 4 

Ez adatok sem egymással, sem a m. éviekkel ki nem állják a 
próbát. Nyilván való, hogy az iskolák száma egy év alatt nem sza-
porodott annyival, mennyivel ez év számai a m. évieket haladják: 
lesznek tehát helyesebbek a jelen adatok. A volt határőrvidéki és a 
horvát-szlavon orsz. iskolák legnagyobb részben községiek. 
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Tanszer-készlet volt: 
tábla fal. olv. t. térkép földgömb term. r. eszk. term. t. eszk. kötet könyv 

A) 1 2 8 5 5 6 3 1 1 4 4 4 6 2 2 1 7 4 0 5 

B) 4 7 4 1 2 1 2 8 1 9 3 3 1 2 0 5 2 9 
C) 1 8 3 1 5 1 5 3 1 3 5 0 9 5 0 4 6 9 1 5 3 6 

D) 1 1 5 8 4 4 1 4 2 3 8 7 5 4 1 0 2 1 3 2 6 

ÖSSZ. 4 7 3 3 3 2 7 8 9 4 1 5 1 2 4 9 7 8 0 8 3 7 9 6 

Ezen s a m. évi adatok közti különbség is helylyel ugyan arra 
enged következtetni, bogy új taneszközök is szereztettek, általán 
azonban arra, liogy a felvétel most pontosabb volt a tavalyinál. 

Nem említve az isk. épületek javítására vonatkozó rovat számait, 
a békési esperességben 4 új iskola épült. 

„Az iskola évi jövedelme" ezimű rovatok ezen számadásokat 
tartalmazzák: 

A) B) C) D) 
készpénz 21487-16 5026 21361-60 2923-36 
termény 13692 4042 38361 2612 

össz. 35179-16 9068 59722-60 5535'36 

E jövedelem kimutatása, forrásainak tekintetéből: 
A) B) C) D) 

Ingatl. vagyon értéke (112880) (4800) (210560) ( (127382) 
„ „ jöved. 7180 v 700 21868 8903-36 
Tőkepénz összeg (22882-80) — (11190) (5982-66) 

„ kamat 1398-96 — 917 341 
Tandíj 540 270 2876 2012-30 
Segély: állami 540 — — — -

„ községi 3109 1330 8108 1106-43 
„ egyházi 22549 6368 28738-80 19722-02 
„ egyéb 255 400 1306 942-45 

összesen 35571-96 9068 63813-80 33027-56 

Az iskola évi kiadása 

A) B) C) B) 
tan. tizet. rendes 31116.96 8383 56919-20 28095-75 

7 7 7 7 segéd 664 — 2742-60 1142 
7 7 7 7 isk. javit. 1713 394 3142 1887-98 
7 7 7 7 tanszerek 407 104 567 354 
7 7 7 7 egyebek 1671 187 443 995-81 

összes. 35571-96 9068 63813-80 32475-54 
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Az utóbbi három számcsoport megfelelő részleteinek összehason-
lításából kitűnik, hogy a számadatok összehordása nem mindenütt 
pontos. 

S kiszámítható, hogy átlag Bácsban egy tanító fizetése 439 frt 
14 krra vehető, s egy gyermek iskolázása 3 frt 42 krba került; 
Bánátban egy tanító fizetése tett 266 frt 70 krt, egy gyermek ne-
velésére 2 frt 38 kr. jutott; Békésben egy tanító díjazására esik 
554 frt 89 kr, egy gyerm. nevelésére 4 frt 44 kr . ; Pestben egy 
tanító fizetésére esik 520 frt 56 kr. és egy gyermek iskolázására 
4 frt 94 kr. évenként, — nem számítva a tanító lakását. 

/ 

A mi a tankönyveket illeti, melyek tüzetes megbirálását a ker. 
bizottságok kötelességévé méltóztatott tenni azzal, hogy már a jelen 
ker. gyűlésre jelentéseiket behozzák, erre nézve tankerületem részé-
ről tagtársaim nevében is következő előterjesztéseim vannak: 

1. a bácsszerémi esperesség tót és német ajkú iskoláiban hasz-
nált tankönyvek külön-külön kimutatását, amazt Mrva körlelkész ezt 
Botli alesperes által összeállítva, megkaptuk; hanem a horv. slavon 
országi iskolák részéről, melyek kivétel nélkül községiek s az esperes 
befolyása alól elvontak, ilynemű kimutatás kezeinkhez beszolgáltatva 
nem volt. A bánáti esperesség részéről a főesperes Ivramár gondosan 
összeállított kimutatást terjesztett be ugy a hitfelek, mint a községi 
iskolák tankönyveiről. A békési esperesség összes iskoláinak tan-
könyv-lajstroma szintén beszereztetett, úgy a pestmegyei esperesség 
alesperese is, Török József, együttes összeállítását terjesztette be a 
felügyelete alatt álló iskolákban használt tankönyveknek, még pedig 
szak szerint. 

2. A bejelentett tan- és vezérkönyvek száma köriilbelől 200-ra 
tehető mind a három nyelven, melyek negyede a vallástaniakra esik. 
Van azok közt régi, ujabb és legújabb keletű, hazai és külhoni, 
ez utóbbiak Némethonból behozva s kizárólag vallástani tartalmúak. 

3. Legnagyobb része a használatban IcaA tankönyveknek az 
országosan ismertek számához tartozik. Egy része azonban különösen 
a német szövegűeknek, minthogy nem lettek beklildve, tartalmuk és 
irányuk szerint általam nem ismertethetnek. Mindamellett, amennyi-

• / / j 

ben ezím szerint vannak bemutatva, s a lelkészek dekánusok és espe-
resek által használatban meghagyattak, nem tehetek fel egyebet, 
mint hogy azok kifogástalanoknak találtattak. 

4. A bizottság a tankönyvek tüzetes megbirálásába nem is eresz-
kedett, még pedig nem csupán azért, mert ez reá nézve a könyvek 
halmaza s azok egy részének nem bírása miatt ily rövid idő alatt 
lehetetlen volt, hanem azért is, mert azok bírálója az élet 

es a sza-
badsajtó lévén, mi nem tekinthettük feladatunknak subjektiv felfo-
gásunk fonalán haladva azok tartalmát és alakját nyelvészeti, neve-
lészeti és módszertani mérték alá helyezni. A mi feladatunk — né-
zetünk szerint — csak is az lehetett, hogy azok szelleme egyház 
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vagy államtani szempontból nem jöhet-e kifogás alá, amikor aztán 
letiltólag léphetne fel a kerület. 

5. A tankönyvek szellemének s irányának bírálója azonban leg-
illetékesebben az lehet, ki azok hatását a helyszínén közvetlenül is-
meri ; az, ki a tanítóval gyakrabban érintkezik, s ki az iskolai szel-
lemáramlatot betekintés által tapasztalhatja. Ilyen pedig az, ki csak 
a bejelentett, vagy bemutatott tankönyvet veszi kezébe, természete-
sen nem lehet; hanem a helybeli lelkész, a dekánus, legfeljebb az 
illető esperes, ki esperességének kiil- és beléletét egyházban és is-
kolában ismerheti és ismernie kell is. 

6. Ezek felemlítése nem mentség akar lenni részünkről, annál ke-
vésbé a netán elhallgatásra szánt dolgok leplezgetése czéloztatik ve-
lök ; mert hisz a bács-szerémi esperességet kivéve, honnan e rész-
ben jelentést — szeretem feltenni — hogy feledékenységből nem 
küldtek be, az alsó kerület többi esperessége részéről világos jelen-
tés, illetve személyes tapasztalatom s meggyőződésem alapján örömmel 
biztosíthatom a ker. közgyűlést, nemcsak arról, hogy m. évi 8. 11 
és 16. sz. jkönyvi határozatainak elégtétetett, hanem arról is, hogy 
a nem-magyar ajkú iskolákban a hazai nyelv nem is csupán mint 
tantárgy kivétel nélkül szerepel, hanem hogy az azok legnagyobb 
részében már is mint második tannyelv honosult meg; és igy tan-
ügyünk a helyes ösvényen haladva, vezettetve meghozza annak ide-
jén a kívánatos eredményt, miszerint a hazafias érzelem a haza 
nyelvén tisztán érthetőleg hangoztatva lesz egyházaink bármelyikénél. 

7. Nem a tanker. bizottságok könnyebbségére s munkájok egy-
szerűsítése tekintetéből, hanem a dolog természetéből kifolyólag czélra 
vezetőbbnek tartom, ha a helyett, hogy a tankönyvek évenkénti elő-
elősorolásával terheljük a dékánokat, espereseket, tán jegyzőköny-
veinket is, azon tankönyvek elősorolásával, melyek száma évről-évre 
tavaszi gombaként szaporodik, az iskola egyházias és hazafias szel-
lemének őreivé fokozatosan a tanítót, a lelkészt, a dekánust és az 
esperest teszsziik, a kiktől elvárhatjuk és elvárjuk hogy az új 
nemzedék keblét megóvják a kárhozatos irányú könyvek ková-
szától s a kikről felteszszük, sőt megköveteljük, hogy az egyhá-
zilag vagy államilag veszedelmes, vagy legalább gyanús köny-
vekre az illető egyh. hatóság figyelmét felhívják. Ekkor állna be 
szüksége annak, hogy a gyanúba vett könyv tüzetes megbirálás vé-
gett adatnék át a ker. könyvvizsgáló bizottságnak, — mely ilyen 
formán egy is lehetne s nem kettő. 

8. S hogy hosszas jelentésem végére juthassak, még csak egy 
javaslattal bátorkodom előállani. Annak semmi esetre ki nem tér-
hetünk, hogy ismernünk kell tanügyünk mindenkori állását s ezen 
kötelesség alól az, hogy most a kir. tanfelügyelőség minduntalan s 
minden oldalról számba vesz minket, nem menthet fel benünket a 
nélkül, hogy magunkra ne hárítsuk annak szégyenét, miszerint a 
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szomszéd tükrébe, mely tán nem is mindenkor híven mutat, megyünk 
saját arezunkat megtekinteni. Más részről azonban tapasztaljuk, hogy 
az eddig taposott uton czélt nem érünk, daczára annak, hogy annyian 
fáradunk s belefáradunk a munkába. Talán más uton könnyebben s 
biztosabban lenne a czél elérhető, ü g y tudom, hogy most már min-
den esperesség nyomatja jegyzőkönyveit s minden esperességnek van 
iskolaszéke, mely a maga tanügyét gondozza. Am tegyük ennek kö-
telességévé, hogy a maga tanügyét a kerület kívánalmai, határozatai 
szerint minden oldalúlag gondozza, ellenőrizze, tisztázza, javítsa és 
a ker. rovatos iveken felvegye, s ezen felvétel alapján évenként az 
esp. jkvbe részletesén foglalja. Az a mi otthon, azok által, kik a 
helyzetet ismerik s azok számára, kik igaztalan színben magok s 
mások előtt állani nem akarnak, — készül, bizonyosan tökéletesebb 
lesz, mint az, amit mások, távolállók, dolog-nem-ismerők képesek 
a hibás, elégtelen, gyakran csak képzelt adatok alapján felmutatni. 
Az összes esperességek jkveiből az egész kerület tanügyét egybe-
állítani s a kerül, gyűlésnek jkönyve számára benyújtani egy arra 
vállalkozó s több idővel rendelkező tanügy-barátnak kedves foglal-
kozásul szolgálhatna. Ezeket tiszteletteljesen jelenti. — Szarvason, 
1883. okt. 2-án. Achim Ádám, alsó tankerület bizotts. elnöke. 

Mindkét jelentés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
felvétetni határoztatik. 

Az alsó tankerületi bizottság elnökének azon indít-
ványa, hogy ezentúl az egyes esperességek magok állítsák 
össze saját tanügyüket, el nem fogadtatik és a tanügy 
összeállítását illetőleg az eddigi szabály jövőre is fentartatik. 

A könyvbiráló bizottságok által ajánlott könyvekről a 
tankerületi népiskolai bizottságok elnökei által az okto-
ber 9-iki ülésig jegyzék készítendő és ezen ülésen bemuta-
tandó, hogy annak kinyomatása a jegyzői hivatal által esz-
közöltethessék. — Az ajánlott könyvek jegyzéke az espe-
rességeknek az egyes egyházak részére mielőbb meg-
küldendő. (Lásd e jegyzéket az I. Függelékben). 

A felső tankerületi bizottság elnökének azon indít-
ványa, hogy a tót iskolák számtani példatárral ellátassa-
nak, elfogadtatik és a Zólyomi esperesség felkéretik, hogy 
ilyennek kiadásáról gondoskodjék. 

A felső tankerületi bizottság elnökének, könyvek be-
szerzésére igénybe vett 6 frt 54 krnyi Összeg kiutalvá-
nyoztatik. 

13. Elnök jelenti, hogy az ülés folyama alatt tudósítást vett 
arról, miszerint főtiszt. Török Pál helv. hitv. superintendens tegnap 
elhalálozott. 

A közgyűlés elhatározza, hogy Török Pál superinten-
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dens elhalálozása feletti részvéte és fájdalma jegyzőkönyvbe 
iktattassák, és azon óhajtást fejezi ki, hogy a közgyűlés 
tagjai minél nagyobb számban az elhunytnak a végső tisz-
teletet megadják. 

14. Olvastatik a tanügyi bizottságnak a kerület kebelében levő 
közép és felsőbb iskolák állapotáról az 1882/3 évre beterjesztett 
következő jelentése : 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Nagys. Hun-
falvy Pál úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 
kebelében létező közép és felsőbb iskolák állásáról. 

A főtisztelendő bányakerületben az 1882/3-iki iskolai év folytán 
volt 3 nyolczosztályú teljes, 3 négy osztályú gymnasium s 2 tanító-
képző-intézet, összesen 8 középiskola, melyek közül hétben a tan-
nyelv magyar, egyben (Beszterczebánya) a felső két osztályban ma-
gyar, az alsó két osztályban a magyar mellett segédtannyelvekül 
használtatnak még a német és a tót. 

I. A s z a r v a s i f ő i s k o l a a hozzácsatolt tanítóképző-inté-
zettel egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium 
tanárai közül egy a tanítóképző igazgatója volt s azonkívül egy 
gymnasiumi tanár a tanítóképzőben mint szaktanár működött. Tan-
nyelve úgy a főgymnasiumban, mint a tanítóképzőben is magyar, ez 
utóbbiban azonban a tót nyelv tanításakor, a már gyermekkoruktól 
fogva tótúl beszélőkkel a tót. Az összes főiskola tanereje: 12 rendes 
és 6 melléktanár, összesen 18 tanférfi. A rendes tanárok fizetése 
általában meghaladta az 1000 fr tot ; a legnagyobb rendes tanári 
fizetés 1408 frt 75 kr., a legkisebb 1028 frt 75 kr. A tanárok évi 
fizetése tesz 14693 frtot, s igy a jelen évi kimutatás szerint a tanári 
díjazás a tavalyihoz képest 434 frttal csökkent volna. A tanintézet 
összes jövedelme tett 33,741 frtot, kiadása pedig volt 30,162 frt. 
Jövedelmi többlete 3579 frt. A gymnasiumban a megszabott tantár-
gyakon kivtil a mértani és szabadkézi rajz az öt alsó, szépírás a két 
első s a testgyakorlás valamennyi osztályban kötelezőleg taníttatnak; 
rendkívüli tantárgyak a franczia nyelv, zene és gyorsírás. — Az év 
elején beíratott a gymnasiumba 509 nyilvános, 16 magán, összesen 
525 tanuló, kik közül vizsgálatlan maradt 9, kilépett 13, meghalt 2, 
s igy vizsgálatot tett az év végén 501. Az év végén megvizsgáltak 
közül: jeles osztályzatot nyert 120 (23*9%); jó osztályzatot 156 
(31T%); elégséges osztályzatot 134 (26*7%); elégtelen osztályzatot 
91 (18*4%). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 59 nyilvános tanuló, 
kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján visszavettetett 3, s igy a szó-
beli vizsgálatra bocsáttatott: 56. Érettnek nyilváníttatott: kitünte-
téssel 18 ; egyszerűen 36 ; visszavettetett egy évre 2. — Vallásukra 
nézve voltak a gymnasiumi tanulók : ágost. hitv. evang. 207 (41*3%); 
helvét hitv. 70 (13 -9$ ) ; római kath. 108 (21-5%); görög katho -



likus 4 (0-8); keleti görög 51 (10*2%); izraelita 61 (12-1%). — 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 438 (87*4%); német 14 (2*7%); 
román 15 (3%); tót 33 (6*5%); szerb 1. — A tanítóképző liárom 
tanfolyamába beíratott összesen 14, kik az év végén mindnyájan 
vizsgálatot tettek, még pedig : jeles eredménynyel 1 ; jó eredmény-
nyel 7 ; elégséges eredménynyel 6. — Vallásra nézve a tanító-
képző növendékei voltak : ágostai liitv. 13 ; bélv. hitv. 1; anyanyelvre 
nézve mindannyian magyarok. — Tanító képesítő vizsgálatot tett 3, még 
pedig: kitüntetéssel 1 ; egyszerűen 2. — A főiskola összes tanulói köziil 
ösztöndíjban részesült 61. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 40, a 
legkisebbé 2 frt volt, a kiosztott ösztöndíjak összes értéke pedig 
557 forintot tett. Tandíjmentes volt 17 ; tápintézetben élelmeztetett: 
egészen ingyen 34, olcsón 129, összesen 163 tanuló. A tápintézet 
függelékét képezi az esti convictus, melyben 34 frtnyi évi díjfizetése 
mellett 82-en vettek részt. — Van még az intézetnek dalegyesülete, 
melyben 186 tanuló gyakorolta magát az éneklésben ; önképzője 140 
taggal és zeneiskolája, melyben a praeparandistákon kiviil 8 itjú 
nyert oktatást a zongorázásban. Az intézet taneszközei részint vétel, 
részint ajándékozás utján szépen szaporodtak. Tanszerekre 980 fo-
rintot költött az intézet. — Tanári nyugdíjalapja adományokból s 
egyéb forrásokból 1035 frttal gyarapodott; jelenlegi tőkeállmánya 
3365 frt. — A főiskola évi nyomatott jelentésében az intézet minden 
viszonyai ügyes beosztással s pontos részletezéssel vannak feltün-
tetve. Korén István tanár pedig a jelentésben egy nagybecsű tudo-
mányos értekezést közöl „Szarvas virányának második javított és bő-
vített felszámlálása" czim alatt. Az intézet évi eseményei közül 
kiemeljük, liogy a közel 80 éves Korén István tanár, miután nyil-
vános tanárságának 50-ik évét betöltötte, a nehéz pályától elvált s 
nyugalomba lépett. A félszázados működési téren 23 évet Aszódon, 
27-et Szarvason töltött. Sokoldalú képzettsége, rendkívüli szorgalom, 
hivatalában tanúsított szigorú lelkiismeretesség jellemzik a lelépett tan-
férfiút. A főiskolai tanács kellő alap hiányában csak 300 frtnyi sze-
rény nyugdíjban részesíthette, mit az esperesség 100 frttal megja-
vítva 400 frtra emelt. Szívből kívánjuk az agg tudósnak, ki egész 
életét egyházunk tanügyének szentelte, hogy hátra levő éveit, me-
lyeket a jó Isten az emberi kor legszélső határaig terjeszszen, teljes 
nyugalomban s boldog megelégedésben élhesse át. 

II. A s e i m e c z b á n y a i 1 y c e u m áll egy teljes 8 osztályú 
főgymnasiumból s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből, mely utóbbinak 
ez évben a második tanfolyama nyilt meg. A tanítóképző növendékei 
a hellén és latin nyelvet kivéve, a többi tantárgyakat a gymnasiumi 
tanulókkal együtt hallgatják; de ezenkívül külön tanulták még a 
magyar és tót nyelvtant, bibliai történeteket, Európa nyugoti orszá-
gainak földrajzát, anyanyelven olvasták a bibliát, melyből válogatott 
szakaszokat emlékeitek is. -- A lyceum tanereje 9 rendes s 7 rend-

4 
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kiviili tanár, összesen 16 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 
840, a legkisebb 700 f r t ; de ezenfelül 8 rendes tanár még 1610 fo-
rintnyi tandíj osztalékban is részesült. A tanárok évi fizetésének 
összege 10,310 frt (2936 írttal több mint a múlt évben). A tanin-
tézet összes jövedelme tett 21,539 frtot, kiadása pedig volt 20,718 fo-
rint, s igy 821 frt többletet mutat ki. Tannyelve a magyar. Kap-
csolatosan már csak a vallást tanítja az V—VI. s ugyancsak a val-
lást és bölcsészetet a VII—VIII. osztályban. A köteles tantárgyakon 
kivül taníttatott a franczia nyelv, a zene, rajz, gyorsírás, szépírás és 
testgyakorlás. — Az év elején beíratott a gymnasiumba 264 nyilvános 
tanuló, s ezek közül vizsgálatlan maradt 1, kilépett 9, s igy vizsgá-
latot tett az év végén összesen 254 tanuló. Az év végén megvizs-
gáltak közül: jeles osztályzatot nyert 38 (14-9%); jó osztályzatot 
79 (31-1%) ; elégséges osztályzatot 87 (34'2%) ; elégtelen osztályzatot 
50 (19*8%). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 25 nyilvános, 1 magán, 
összesen 26 tanuló, kik mindnyájan megvizsgáltattak. Érettnek nyil-
váníttatott : kitüntetéssel 3 ; egyszerűen 18 ; szóbeli vizsgálattal apján 
visszavettetett 5. — Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: 
ágostai bitv. ev. 159 (62-2%); helvét bitv. 34 (13-4%); római kath. 
54 (21*2%); izraelita 7. — Anyanyelvre nézve volt: magyar 
111 (43-6%) ; német 72 (2S'2%) ; tót 71 (28*2%). Belföldi volt 251, 
külföldi 3. — A tanítóképző két tanfolyamában beíratott 11 nyilvános 
növendék, kik közül kilépett 1, s igy az év végén megvizsgáltatott 
10, — s ezek közül jó osztályzatot nyert 1 ; elégséges osztályzatot 
4 ; elégtelent 5. — Vallásra nézve a tanítóképző növendékei mind 
ág. bitv. evangélikusok voltak; anyanyelvre nézve pedig volt: 
magyar 1, tót 9. — A lyceum összes tanulói közül "ösztöndíjas 
volt 22. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 38 frt, a legkisebb értéke 
4 frt 30 kr. volt; a kiosztott ösztöndíjak összes értéke pedig 344 fo-
rintot tett. A tápintézetben 156 tanuló láttatott el ebéddel és vacso-
rával s szükség esetén orvosi segélylyel és gyógyszerekkel is. A 
tápintézeti ellátásért egy-egy tanuló 46 frt évi díjat fizetett, melyből 
azonban 61-nek 6—36 irtonként egészben 1015 frt elengedtetett; 
egészen ingyen tápláltatott 2. — Van a lyceumnak zeneintézete, 
melyben 45 növendék tanult hetenkénti 4 órában zongorázni és pedig 
15 ingyen, a többi 10—15 frtnyi évi díjért. — A lyceum egyesü-
letei : a) a magyar önképző kör 120 taggal; b) dal egyesület 80 
taggal; c) segélyző egyesület 468 frt 44 krnyi tőkével; d) Gusztáv 
Adolf-féle egyesület, illetőleg bibliai egyesület 91 rendes taggal. A 
tagok krajczáros adományaiból begyült 65 frt, mely pénzen énekes-
könyvek, bibliák és újtestamentomok vásároltatnak s küldetnek sze-
gény egyházakba elosztás végett. — A lyceum taueszközi részint 
vétel, részint ajándékozás utján szépen szaporodtak. Tanszerekre 
883 frtot adott ki az intézet. A lyceum nyomatott évi értesítője az 
iskola viszonyait igen ügyesen és részletesen tünteti fel. „Előszó a 
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selmeczbányai ág. hitv. evang. egyház és lyceumnak sajtó alatt lévő 
történetéhez" czim alatt Breznyik János igazgató programmját adja 
azon közelebb megjelenendő müvének, melynek egyrészét már az 
1879/80-iki értesítőben közölte. A mii tanügyünk történetének, a 
mint a közlött programmból kitűnik, becses monographiáját fogja ké-
pezni. Örömmel várjuk megjelenését, s előre is felhívjuk reá az ér-
deklődők figyelmét. — A lyceum évi eseményeiből kiemeljük, hogy 
Breznyik János a mult iskolai év végén töltötte be igazgatói hivata-
lának 25-ik évét. Ez alkalommal a kitűnő és nagy tudományú tan-
férfiú a szeretet, ragaszkodás és elismerés számos jeleivel találkozott. 
A tanügy terén szerzett kiváló érdemeinek hire eljutott a trónhoz, s 
Ö Felsége a király, ez érdemeket azzal jutalmazta, hogy egyházunk 
és tanügyünk ezen hű és igaz szolgáját a királyi tanácsosok díszes 
sorába ülteté. Őszinte szívből kívánjuk, hogy a jeles tanférfiút a 
mennyei Felség, egyházunk és tanügyünk díszére és javára, még az 
évek igen hosszú során át, legjobb áldásaival tetézve tartsa meg. 

III. A b u d a p e s t i n y o l c z o s z t á l y ú f ő g y m n á s i u m 
tanereje 10 rendes, 1 segéd- és 4 melléktanár, összesen 15 tanférfi. 
A legnagyobb tanári fizetés 1700, a legkisebb 1500 frt. A tanárok 
összes évi fizetése 19,432 forint 50 kr. A tanintézet évi jövedelme 
21,941 forint 48 kr, épen annyi a kiadása is. Az intézet tannyelve 
magyar. A megszabott tantárgyakon kiviil az alsó osztályokban 
taníttatik az ének és mértani rajz, rendkívüli tantárgy a gyorsírás 
és testgyakorlás. — Az év elején beíratott a gymnasium nyolez osz-
tályába 477 nyilvános, 15 magán, összesen 494 tanuló; ezek közül 
vizsgálatlan maradt 7, kilépett 20, meghalt kettő, s igy vizsgálatot 
tett az év végén 465. A megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot 
nyert 93 (20%); jó osztályzatot nyert 133 (28-6%); elégséges osz-
tályzatot 131 (28-2%); elégtelen osztályzatot 108 (23*2%). Érett-
ségi vizsgálatra jelentkezett 35 nyilvános, 1 magán, összesen 36 
tanuló, kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján visszavettetett 5, s 
igy a szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 31. Érettnek nyilváníttatott 
kitüntetéssel 10, egyszerűen 15, a szóbeli vizsgálat alapján vissza-
vettetett 6. — Vallásukra nézve voltak a tanulók: ágostai hitv. ev. 
160 (34-4%), helvét hitv. 23 (5%), római katli. 31 (6*6%), keleti 
görög 4 (0-8%), izraelita 247 (53*2%). Anyanyelvre nézve: magyar 
410 (88T%), német 53 (11.4%), tót 1, horvát 1. — A gymnasium 
összes tanulói közül ösztöndíjban részesült 6, az ösztöndíj legmaga-
sabb értéke volt 100, legkisebb 21 forint, a kiosztott ösztöndijak 
összes értéke pedig tett 203 frtot. Tandíjmentes volt 39. Az ifjúság 
egyesületei voltak : a) a magyar önképző kör 52 taggal, b) dalárda 
82 taggal, c) a segélyegyesület, melynek jövedelme tet t : 280 egyesü-
leti tag befizetett dijaiból 279 frt 69 kr, a pesti hazai első taka-
rékpénztár adományából 100 frt, a Fonciére, pesti biztositó-intézet 
adományából 60 frt, utólagosan befizetett tagsági dijakból 18 forint 
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50 kr, kamatokból 149 írt 2 kr, aláírási ivek után 244 frt 11 kr, 
összes jövedelem : 851 frt 32 kr. Kiadás : tandíj fejében 18 tanuló 
után 385 frt, tankönyvekre 60 frt, 52 tanulónak iró- és rajzeszkö-
zökre 64 frt 4 kr, az „Arany körnek (önképző) 100 frt, vizsga-
dijak és bizonyítványokért 13 frt 50 kr, összes kiadás: 622 frt 
54 kr. Az egyesület jelen vagyona 2866 frt 56 kr, mely összegből 
2400 frt magyar papirjáradékban, 466 frt 56 kr, a takarékpénz-
tárban van elhelyezve. A gymnasium taneszközei vétel és ajándék 
utján tetemesen gyaporodtak ; tanszerekre és könyvtárra 597 forint 
98 krt költött. Nyomatott évi értesítőjében Dr. Fröhlich Róbert tanár 
„Nagy Sándor dunai hadjárata" czim alatt figyelemre méltó törté-
nelmi értekezést közöl. 

IV. A b e s z t e r c z e b á n y a i n é g y o s z t á l y ú algym-
nasium tanereje 5 rendes, 3 melléktanár, összesen 8 tanférfi. A leg-
nagyobb rendes tanári fizetés 950, a legkisebb 850 frt. A tanárok 
évi összes fizetése tesz 4610 frtot. A tanintézet összes évi jövedelme 
6075 frt 8 kr, s ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve magyar, de 
az első két osztályban segédtannyelvül a német és tót is használ-
tatik. A tót nyelv mint facultativ tantárgy van a tantervbe fölvéve. 
A meghatározott tantárgyakon kivül kötelezőleg taníttatott még a 
rajz és a testgyakorlás valamennyi, a szépírás az első két osztály-
ban. Gyümölcsfa-tenyésztésben is nyernek oktatást azon tanulók, kik 
erre önkényt vállalkoznak. — Az év elején beíratott a gymna-
siumba 89 nyilvános, 10 magán, összesen 99 tanuló, kik közül vizs-
gálatlan maradt 3, kilépett 5, s igy a tanév végén megvizsgáltatott 
91. Az év végén megvizsgáltak közül: jeles 22 (24T%), jó osz-
tályzatú 29 (31-9%), elégséges osztályzatú 28 (31-9%), elégtelen 
12 (12T%). — Vallásra nézve volt: ágostai hitv. 76 (83\5%), 
római kath. 4 (4*4%), izraelita 11 (12T%). — Anyanyelvre nézve 
volt: magyar 14 (15*3%), német 15 (16*4%), tót 62 (68-3%). — 
A tanulók közül ösztöndíjas volt 19, jutalomkönyveket kapott 9. Az 
ösztöndíj legmagasabb értéke volt 10, legkisebb 5 frt, a kiosztott 
ösztöndijak összege pedig tett 154 frtot. Tápintézetben élelmeztetett 
egészen ingyen 1, húsz forint évi díjért 15, tiz forint évi díjért 7, 
s igy összesen 23 tanuló. — Van gyógyszer alapja 210 frt tőkével, 
melynek rendeltetése a szegény tanulókat megbetegedésök esetén 
gyógyszerekkel ellátni, és ez évben létesült szegény tanulókat se-
gélyező alapja, melynek tőkéje 24 frt 60 kr. — Könyvtára és tan-
szerei vétel és ajándék utján gyarapodtak; taneszközökre 291 frt 
8 krt költött. Nyomatott értesítője az intézet viszonyait elegendő 
részletességgel közli. 

V. A b é k é s - c s a b a i n é g y o s z t á l y ú algymnasium tan-
ereje 3 rendes, 1 helyettes és 2 segédtanár, összesen 6 tanférfi. A 
legnagyobb rendes tanári fizetés 1023, a legkisebb 900 forint. A 
tanárok évi összes fizetése 3573 frt. A tanintézet összes évi jöve-
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delme 7480, kiadása 4157 frt 72 kr, s igy 3322 frt 28 kr. több-
letet mutat ki. Tannyelve magyar. Az éneklés, szabadkézi és mér-
tani rajz, s a testgyakorlás mind a négy osztályban kötelező tan-
tárgy. Az év elején a gymnasium négy osztályába bejegyzett tanulók 
száma 86, kik közül az év végén vizsgálatlan maradt 2, megvizs-
gáltatott 84. A megvizsgáltak közül : jeles osztályzatot nyert 18, 
jó osztályzatot 15, elégséges osztályzatot 34, elégtelent 17. Vallásra 
nézve volt: ágostai hitv. 42, helv. lűtv. 4, római kath. 12, görög 
kath. 2, keleti görög 3, izraelita 21. Anyanyelvre nézve volt: ma-
gyar 74, német 1, /omán 2, tót 7. -— Tanpénzmentes nem volt, de 
ösztöndíjas 15. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 5, legkisebb 2 frt. 
A kiosztott ösztöndijak összege tett 51 forint 85 krt. Könyvtára és 
tanszerei részint vétel, részint ajándékozás utján szépen szaporodtak. 
Tanszerekre 264 forint 89 krt fordított. Nyomatott értesítőjében az 
iskola viszonyait kellő részletességgel tünteti föl, mely részletek 
közül kiemeljük azon küzdelmet, melyet az egyház és a város intel-
ligentiája a gymnasium megszüntetése s polgári iskolává változtatása 
ügyében a presbyterium ellen folytatott. Az ügy a magas közokta-
tási kormány közbenjárásával a gymnasium javára dőlt el. 

VI. A z a s z ó d i n é g y o s z á 1 y ú a 1 g y m n a s i u m tan-
ereje 4 rendes és 3 mellékíanár, összesen 7 tanféríi. A rendes tanári 
fizetés 600 frt, lakás s failleték. A tanszemélyzet összes évi fizetése 
2400 frtot tesz. A tanintézet összes évi jövedelme volt 4076 forint 
50 kr, kiadása 3478, s igy pénztári maradványa 598 frt 50 kr. 
Tannyelve a magyar. A szépírás az első osztályban, az ének, test-
gyakorlás mind a négy osztályban taníttatott. A meghatározott tan-
tárgyakon kivül taníttatott még a gyorsírás, franczia nyelv, szabad-
kézi rajz és a zene. Az év elején bejegyzett tanulók száma mind a 
négy osztályban volt 93 nyilvános, 7 magán, kerekszámmal 100 ; 
ezek közül kilépett 2, s igy az év végén vizsgáltatott 98. A meg-
vizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 14, jó osztályzatot 25, 
elégséges osztályzatot 51, elégtelent 8. Vallásra nézve volt: ág. 
hitv. 32, helv. hitv. 11, római kath. 28, izraelita 27. Anyanyelvre 
nézve a tanulók mind magyarok voltak. Tanpénzmentes volt 1, ösz-
töndíjas 8. Az ösztöndíj legmagasabb értéke volt 20 frt, legkisebb 
értéke 1 arany. A kiosztott ösztöndijak összes értéke tett 112 frtot. 
A tápintézetben 40 frt évi díjért ebéddel és vacsorával elláttatott 20 
tanuló, kik közül 3 féldijas volt. — Az intézet könyvtára és tan-
szerei vétel és ajándék utján gyarapodtak; tanszerekre 50 frtot költött 
az intézet. Onképzője a „Petőfi-kör" 80 tagot számlált. Nyomatott 
értesítője az intézet viszonyait elegendő részleteséggel közli. 

Az egyes tanintézetektől beküldött főbb adatokat összegezve, az 
összes tanintézetek könyvtáraiban van 43305 kötet (2734-el több, 
mint a mult évben), természetrajzi gyűjteményeiben 36918 darab, 
term észettani szertáraiban 2054 szer; földrajzi, régiség- és éremtá-
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raiban 5235 db. Testgyakorló van összesen 7. Az összes kerületi 
közép és felsőbb iskolákban van 44 rendes, 2 segéd, 20 mellék-
tanár, összesen 66 tanférfi, kiknek évi fizetések összege 55,018 frt 
50 kr. (2300 frt s 83 krral több, mint a mult évben). Legnagyobb 
rendes tanári fizetés van Budapesten 1700 frttal, 1000 frtig és azon-
felül dijaztatnak még egyes tanárok Szarvason, Selmeczbányán és 
Békés-Csabán. A legkisebb rendes tanári fizetés van Aszódon, hol 
egy rendes tanár fizetése 600 forint, lakás és 2 öl fa. Egy tanár 
átlagos évi fizetése pedig 833 frt 61 kr. Az átlagos évi tanári fizetés 
tehát a lefolyt évben 108 frt 36 krral szaporodott. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba 1568 tanuló 42-vel 
kevesebb, mint a mult évben, minek oka leginkább az, hogy a 
budapesti főgymnasium első két osztályába a patronatus megszorította 
a felveendő tanulók számát, s igy az igazgató számos jelentkezőt 
kénytelen volt elutasítani. A beirottak közül vizsgálatot tett az év 
végén összesen 1493. A megvizsgált tanulók közül: jeles osztály-
zatot nyert 305 (20.4%), jó osztályzatot nyert 437 (29*3%), elég-
séges osztályzatot 465 (31-2%), elégtelen osztályzatot 286 (19T%), 
vizsgálatlan maradt 22, évközben kilépett 49, meghalt 4. Érett-
ségi vizsgálatokra jelentkezett a kerület 3 főgymnásiumából 119 nyil-
vános, 2 magán, összesen 121 tanuló 1-el több, mint a mult évben). 
Ezek közül az Írásbeli vizsgálatok alapján visszavettetett 8, s igy 
a szóbeli vizsgálatra bocsátott 113. A megvizsgáltak közül érettnek 
nyilváníttatott: kitüntetéssel 31 (27*4%), egyszerűen 69 (61%), a 
szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 13 (11*6 %). A 100 érettnek 
nyilváníttatott közül szándékozott elmenni: hittudományi szakra 7, 
jogtudományi szakra 20, gyógytudományi szakra 11, bölcsészeti 
szakra 6, nyelvészeti tanfolyamra 1, mérnöképitészeti szakra 4, mér-
nökgépészeti szakra 9, bányászati szakra 6, erdészeti tanfolyamra 
6, hadi pályára 3, kereskedelmi pályára 5, gazdasági pályára 16, 
határozatlanul ment el 6. — Vallásra nézve a gymnasiumokban volt: 
ágost. liitv. 676 (45*3%); helv. hitv. 142 (9*5%); római kath. 
237 (15*8%) ; görög kath. 6 (0*4%) ; keleti görög 58 (3*9%) ; izrae-
lita 374 (25*4%). — Anyanyelvre nézve a kerület gymnásiumaiban 
volt: magyar 1145 (76*6); német 155 (10.3%); román 17 (1T%); 
tót 174 (11%); horvát 1 ; szerb 1. 

A kerület 2 tanítóképzőjébe beíratott a tanév elején összesen 
25 növendék, kik közül kilépett 1, s igy az év végén vizsgálatot 
tett 24, még pedig jeles eredmény nyel 1, jó eredménynyel 8, elég-
séges eredménynyel 10, elégtelen eredménynyel 5. — Tanképesítő 
vizsgálatot tett 3, még pedig kitüntetéssel 1, egyszerűen 2. — 
Vallásra nézve a tanítóképző-intézetek növendékei közül volt: ágost. 
hitv. 23, helvét hitv. 1; anyanyelvre nézve volt: magyar 15, tót 9. 

Az összes gymnásiumi és tanítóképző-intézeti 1517 tanuló közül 
volt tanpénzmentes 78, ösztöndíjas 131. Az ösztöndíj legmagasabb 
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értéke volt 100 frt (Budapesten), legkisebb értéke 2 frt. A kiosztott 
ösztöndíjak összege pedig tett 1421 frt 85 krt. Élelmeztetett egészen 
ingyen 44, olcsón tápintézetben 316 tanuló. Tanulókat segélyző in-
tézete volt 3 gymnásiumnál 3596 frt 63 krnyi tökével. Önképzője 
volt 3 gymnásiumnak 419 taggal, dalárdája szintén annyinak 336 
taggal. 

Az egyházkerület összes felsőbb és közép-tanintézeteinek jöve-
delme tett 94,670 frt 20 krt (3838 frt 89 krral többet, mint a mult 
évben). Ingatlan vagyont 3 (a szarvasi, selmeczbányai, aszódi) inté-
zet mutat ki 119,Q00 frt értékben, melynek évi jövedelme volt 
6713 frt (264 frttal több, mint az előző évben). Az ingatlan vagyon 
átlag 5'6%-ot jövedelmezett. Az összes kerületi felsőbb és közép 
tanintézetek tőkepénze tesz 217,066 frt 73 krt (335 frt 58 krral 
több, mint tavaly). A tőkék évi kamatja volt 11,880 frt 42 kr. A 
tőkék általában 5'4%-ot kamatoztak. — Ezenfelül jövedelmet nyer-
tek az intézetek: állami segélyből 150 f r t ; községi segélyekből 
2245 f r t ; egyházi segélyekből 17,588 frt 80 k r t ; egyébb források-
ból 5,613 frt 50 k r t ; a tanulók hozzájárulásából, még pedig : föl-
vételi díjakból 305 f r t ; tandíjakból 30,755 frt 60 k r t ; könyvtárra 
és tanszerekre fizetett díjakból 2517 frt 88 k r t ; mellék gyakorlatok-
ért fizetett díjakból 807 f r t ; élelmezésért fizetett díjakból 16,094 fo-
rint, mely jövedelmek összege, mint fennebb 94,670 frt 20 kr. 

A tanintézetek költségei pedig tettek összesen 86,614 frt 28 krt, 
mely kiadást lehúzván a jövedelmekből, pénztári maradványul mutat-
kozik 8055 frt 92 kr. A költségek fordíttattak pedig : a tanszemély-
zet fizetésére 55,018 frt 50 kr, fűtésre, tisztogatásra, kisebb javítá-
sokra és szolgák fizetésére 3974 frt 52 kr., tanszerekre és könyv-
tárra 3016 frt 95 kr, ösztöndíjakra 1421 frt 85 kr, tanulók élel-
mezésére 19,440 f r t ; vegyesekre 3742 frt 46 kr., — mely kiadások 
összege, mint fennebb 86,614 frt 28 kr. 

Kelt Budapesten a tanügyi bizottságnak az 1883-ik évi okto-
ber 7-kén tartott üléséből. 

Hunfalvy Pál elnök, Doleschall Sándor és Raab Károly bizott-
sági tagok; Jezsovics Károly, Benka Gyula, Böhm Károly, Händel 
Vilmos, Tatay István, Scultéty Ede. Batizfalvy István, jegyző. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatik. 

15. Olvastatik a nmlgu vallás és közoktatási minister úr által 
1883. augusztus 6. 26147 sz. az egyetemes felügyelő úrhoz intézett 
és ez által 1883. September 19-én 22/883. sz. a. a bányakerületi 
felügyelő úrral közlött megkeresvény, a középiskolákról és azok ta-
nárai képesítéséről szóló 1883 : XXX. t.-cz. végrehajtásának meg-
kezdése tárgyában, valamint az ezen bányakerületi közgyűlés által 
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október 6-án kiküldött tanügyi bizottságnak ezen ministeri leiratra 
vonatkozó következő jelentése. » 

A tanügyi bizottság jelentésében foglalt indítványokat 
a közgyűlés elfogadja, azon kiegészítéssel, hogy az érett-
ségi vizsgálat tervezetének kidolgozására az egyetemes köz-
gyűlés által kiküldendő bizottság, az egyetemes felügyelő 
úr elnöklete alatt, a 4. kerület elnökségeiből és a főiskolák 
igazgatói vagy küldöttjeiből volna alakítandó. 

Az egyetemes közgyűlésre menő követek utasíttatnak, 
iparkodjanak oda hatni, hogy az egyetemes közgyűlés a 
nmlgu vallás és közoktatásügyi minister úr leiratára nézve 
ezen egyházkerület javaslatai értelmében határozzon. 

16. Olvastatik a Selmeczi evang. egyháznak a vallás és köz-
oktatásügyi minister úrhoz a selmeczi lyceum segélyezése ügyé-
ben benyújtani kivánt folyamodványa, melyet mint a selmeczi lyceum 
egyik patrónusa a bányakerülethez, mint ezen lyceum másik főpa-
tronusához benyújtott a végett, hogy a bányakerület azt magáévá 
tegye és ajánlatával ellátva a vallás és közoktatásügyi minister úr 
ő nmltságához felterjeszsze. —- Felolvastatik továbbá a kerületi köz-
gyűlés által oktober 6-án kiküldött tanügyi bizottság ezen folyamod-
ványra vonatkozó jelentése. 

A kerületi közgyűlés annak elvi eldöntését, hogy az 
állam segélyezését, mely gymnasium vehesse igénybe, — 
az egyetemes közgyűlés elé tartozónak tekintvén, a Sel-
meczi egyház a vallás és közoktatásügyi ministerhez be-
adni szándékolt és a kerületi közgyűlésnél benyújtott 
folyamodványát, annak bejelentése mellett határozza az 
egyetemes közgyűléshez felterjesztetni, hogy a selmeczi 
lyceum magát az 1883 : XXX. t.-cz. után a fennálló ala-
pókból fenn nem tarthatja és ennélfogva, a mennyiben a 
további fennállására kívántató körülbelül 8000 forintot az 
esperességek nem fedezhetik, az államsegélyezését igénybe 
venni kénytelen. — A selmeczi lyceum az állami se-
gélyezés igénybe vételét tárgyazó ügye egyidejűleg az 
esperességekhez rendeltetik leszállittatni azzal, hogy ezen 
lyceum további fenntartására évenkénti 8000 frtra van szűk-
ség és hogy nyilatkozzanak az esperességek, hajlandók-e 
minden időre, azon arányban, mely őket illeti, a 8000 fo-
rinthoz hozzájárulni, és a reájuk eső összegek fizetésére 
magukat mindenkorra kötelezni. 

Az egyházkerület a maga részéről kimondja, hogy a 
selmeczi lyceumnak a tőle kivánt '2500 frt évi segélyt az 
állami segélyezés igénybe vétele esetében meg fogja adni. 

A pestmegyei esperesség azon indítványát, kéressék 
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fel az egyetemes közgyűlés, adjon be folyamodványt a kép-
viselő házhoz, hogy az ágost. ev. hitv. iskolák segélyezé-
sére kívántató összeg az egyetemes gyűlés autonom keze-
lése alá adassék, a kerületi közgyűlés, tekintettel az 1883: 
XXX. t.-cz. 47. §-ra, magáévá nem teszi. 

17. Felolvastatik a nmlgu vallás és közoktatásügyi minister 
úr által 1883. julius 23-án 24323 sz. a. a bányakerületi superinten-
dens úrhoz intézett átifata, a középtanodai tanárok számára felálli-
tandó országos nyugdíjintézet létesítésére szükséges adatok beterjesz-
tése és az országos nyugdíjintézethez való hozzájárulás tárgyában, — 
továbbá az oktober 6-ki közgyűlésből kiküldött tanügyi bizottság-
nak ezen ministeri leiratra vonatkozó véleményes jelentése. 

A felolvasott jelentés tudomásul vétetik és a szüksé-
ges értesítéseknek sajat körében leendő megtétele a super-
intendens úrnak szabadságára hagyatik. 

18. Felolvastatván az egyház kerületi törvényszék tagjaira be-
adott szavazatok beszedésére kiküldött bizottság jelentése. 

A szavazás ezen jelentésben kitüntetetett eredményé-
hez képest kerületi főtörvényszéki elnökül Szontagli Pál, 
alelnökül Görgey István; közbirákul: Sárkány Sámuel, 
Scholcz Gusztáv, Dolesehall Sándor, Melczer Gyula, Győry 
Vilmos, Moravcsik Mihály, Zsigmondy Pál, Dr. Szelényi 
Károly, Dr. Matuska Péter, Fabiny Gyula, I)r. Fröhlich 
Róbert, Győry E lek ; pótbirákul : Stehló Andor, Schranz 
János, Bacliat Dániel, Veres Pál, Rudnay József és Má-
rossy Károly egy évi időtartamra megválasztottaknak nyil-
váníttatnak. 

A gyűlés 3-ik napja, 1883. oktober 9-dikén. 

19. A felső és alsó tankerületi népiskolai bizottságok elnökei 
az oktober 8-iki gyűlésből nyert utasításhoz képest az ajánlott köny-
vek jegyzékét beterjesztvén: 

Ezen jegyzék tudomásul vétetik, a jegyzőkönyvbe fel-
vétetni rendeltetik és az annak kinyomatása iránti intéz-
kedések megtételére nagytiszteletű Dolesehall Sándor lel-
kész úr felkéretik. (Lásd I. Függelék.) 

20. Jezsovits Károly selmeczi tanár úr részletes jelentést tesz 
a selmeczi főiskola állapotáról. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 
újonnan megválasztott Schultz Endre rendes és Besse Dávid 
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helyettes tanárt ebbeli tisztükben megerősíti, — arra, hogy 
a tanárgyámoldához protestáns és katholikus tanulók különb-
ség nélkül 1 frttal hozzájáruljanak, illetve a 20 frtnyi 
tandíjból a növendékek valláskülönbsége nélkül 1 frt levo-
nathassék, az engedélyt megadja, dr. Schillinger orvos 
úrnak visszalépése folytán, dr. Stuller orvos úr a főiskola 
orvosává történt megválasztását és a phisika tanárának 
tanulmányozás czéljából a bécsi electromos kiállításhoz tör-
tént felküldetését jóváhagyó tudomásul veszi. Kachelman 
Károly pénztárnoknak a lefolyt 3 év alatt a tanügynek 
szentelt fáradalmaiért elismerését nyilvánítja és pénztár-
nokká történt újbóli megválasztását megerősíti, igazgatóid 
ujabbi 3 évre Breznyik János eddigi igazgató urat, a ke-
rületi iskolai b i z o t t m á n y t a g j a i v á : v i d é k i f e l -
ü g y e l ő ü l é s e l n ö k ü l nsgos Sembery Imre hont-
megyei esper. felügyelő urat, vidéki tagokul: gróf Stainlein 
Ottó, báró Radvánszky János, Laszkáry Miklós, Kalmár 
Lajos, Ivánka Zsigmond, Zmeskál Zsigmond, Bodó Lipót, 
Huszágh Dániel, Sembery István, Moczkovcsák János, Raab 
Károly, Thebusz János, Masztis Ádám, Schmidt György, 
Dacsó Pál és Kerpely Antal urakat, — h e l y b e l i f e l -
ü g y e l ő ü l : Farbaky István bányatanácsos urat, h e l y -
b e l i t a g o k u 1: Kachelman Károly pénztárnokon kivűl, 
Richter György, Gretzmacher Gyula, Scholz Gyula, Scholtz 
Vilmos, Koszténszky Adolf, Porubszky Sámuel, Heinz Hugó, 
Öllik Pál, Kövessy János, Hrencsik Károly, Händel Vil-
mos, dr. Rombauer Lajos, dr. Bolemann István, Vankovics 
Lajos, Jezsovics Károly, Csömöz Miklós, Bellus János és 
a lyceumi igazgató urat választja meg. 

21. Felolvastatik az oktober 6. gyűlésből az 1882/3. évi egy-
házkerületi számadások felülvizsgálatára kiküldött bizottság követ-
kező jelentése: 

Méltóságos Főtisztelendő ker. közgyűlés! 

A számadásokat kiküldetésünk szerint megvizsgálván van sze-
rencsénk tisztelettel a következőket jelenteni. 

I-ször. Olvastatott az állandó pénzügyi bizottság 1883 évi Sep-
tember hó 21-én tartott ülésének jegyzőkönyve, melynek 1-ső pontja 
szerint a cathedraticuni agentiale kivetésére vonatkozó adatok az 
1880-ki népösszeirás alapján a békési esperességet kivéve, Amiamennyi 
esperességből beérkeztek. 

A békési esperesség utasíttassék, hogy az adatokat rövid záros 
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idő alatt most már egyenesen a kerület pénztárnokának küldje be, 
— továbbá 

a bácsszerémi, bánsági és barsi esperességek azon előterjeszté-
sének, hogy a szórványosan élő hívek száma a megadóztatásnál te-
kintetbe ne vétessék — hely nem adható — mert a kivetés alap-
jául mint eddig úgy ezentúl is az összes lélekszám veendő; — 
ellenben a honti esperesség előterjesztésének mely szerint a kivetés-
nél nem a politikai, hanem az egyházi beosztás vétessék alapul min-
den kétségen kiviil helyv adatik s valamennyi esperességre mérvadó, 
hogy bár több törvényhatóság területén léteznek is hívei — saját 
esperességük pénztárába — a liova esperességileg tartoznak — fize-
tendik a cath. agent. illetéket. 

3-ik pontja szerint: 
a) a lugosi egyház 165 frtnyi kamathátralékából 110 forintot 

lefizetett, — tudomásul szolgál — a többi hátralék befizetése stir-
gettessék 

b) br. Ambrózy Lajos örökösei kamathátraléka ügyében Dr. Sze-
lényi Károly ker. ügyész úr jelentés tételre felszólítandó 

c) Hojtsy Sándor 400 frtos alapítványát kamataival együtt lefi-
zetvén — tudomásul vétetik. 

Il-szor. Felülvizsgáltatván a számadások ki tűnt: 

1-ször. Bevétel: 19.227 frt 82 kr. 
Kiadás 18.494 „ 08 „ 
Maradv. 733 „ 74 kr. 

A pénztár tőkéje 88-160 frt 79 kr. 
Mult évben volt 86.255 „ 84 „ 

Szaporodás 1*904 frt 95 kr. 

tartozásokban kamat 645 frt 42 kr. 
évi adakoz. hátralék 200 „ — „ 

összes hátralék 845 frt 42 kr. 

2-szor. Német István-féle alap bevétel 76 frt 50 kr. 
kiadás 75 „ — „ 

maradv. 1 frt 50 kr 
a tőkével együtt 1447 frt 22 kr. 

3-szor. Mokossinyi Mihály-féle al. bev. 728 frt 10 kr. 
kiad. 728 frt 10 kr. 

maradv. — frt — kr. 
tőke 13.771 frt 65 kr. 
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4-szer Zsedényi-féle k ö z é p t a n o d a i alap tőkéje 5000 frt 
ennek egy évi kamatja 270 a számadások bezárása után a selmeczi 
és szarvasi iskoláknak küldetett me<r. 

5-ször. Zsedényi-féle alap néptanítók 
javára 20.000 frt — kr. 

ennek bevétele a m. é. 505 frt 49 kr 
maradvány nyal . . . . « . . 1622 frt 83 kr. 

ennek kiadása 1100 frt — kr. 
maradvány 522 frt 83 kr. 

6-szor. Esztergályi alap bevétele és kiadása 17 frt 8 kr. tő-
kéje 382 frt 43 kr. A múlt évi tőkénél 5 frttal több egy kisorsolt 
és beváltott földtehm. kötvény jövedelméből. 

7-szer. Székács alap tőkéje . . 7055 frt 52 kr. 
múlt évben volt „ . . 6847 frt 88 kr. 

szaporod. 207 frt 54 kr. 

Azonkívül a kamatjövedelemből Banzsell Kálmán 100 frt, Kos-
sányi József pedig 50 frttal segélyeztetett. 

8-szor. Geitz-féle alapítvány tőkéje a múlt évi jegyzőkönyv 
szerint 1248 frt pengő pénzben vagy 1310 frt 40 kr. o. é. melynek 
egy évi 5%-lija 65 frt 50 kr folyó évi okt. 16-án esedékes és így 
a tőke ugyanekkor lesz 1375 frt 90 kr. 

Végre tisztelettel indítványozzuk, méltóztassék a főt. és mélt. 
kerületi közgyűlés az állandó bizottság búzgó fáradozásaért jegyző-
könyvileg hálás elismerést és köszönetet szavazni a pénztárnok úrnak 
pedig a szokásos felmentvényt mai napig megadni. 

Mély tisztelettel, Budapesten 1883. évi okt hó 7-én. — Osztro-
luczky Geiza, bizottsági elnök. Scultéty Ede, bizottsági tag. Szebe-
rényi Andor. Moravcsiek Mihály. Jegyzette: Vladár Viktor bizottsági 
jegyző. 

Ezen jelentés tárgyaltatván, következők határoztattak: 
Az állandó kerületi bizottság egyik tagjává Králik 

Lajos megválasztatik. 
A cathedraticum agentialenak kivetésére nézve az espe-

rességek által bemutatott lélekszám alapján, az eddigi 
gyakorlat szerint teendő a kivetés. Ennek kapcsán a békési 
esperesség utasíttatik, hogy a cathedraticum kivetésére 
vonatkozó, az 1880-ik népösszeirás alapján összeállított adato-
kat legrövidebb idő alatt a kerület pénztárnokának küldje be. 

A kerületi pénztárnok Jákobéi József úrnak az 1882/3. 
évi számadásokra nézve a felmentvény megadatik, és az 
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állandó kerületi pénzügyi bizottságnak fáradozásáért elisme-
rés és köszönet szavaztatik. 

22. A Geitz-féle — bányakerületi lelkészek segélyezésére for-
dítandó — alapítvány kezelése iránti szabályzat az annak kidolgo-
zására az 1882. évi közgyűlésből kiküldött bizottság által beter-
jesztetik. 

A Geitz alapítvány kezelése iránti szabályzat. 

1. A Geitz alapítványnak alapját képezi azon 1248 pengő, ille-
tőleg 1310 osztr. frtnyi összeg, mely az 1882-ki kei*, gyűlés jegyző-
könyvek 18 g. pontja értelmében, mint a b. e. Geitz János volt 
dobronai lelkész hagyatékának maradványa, a bányakerület vagyo-
nából kiliasíttatni s mint „Geitz alapítvány" külön kezeltetni, illető-
leg könyveltetni, rendeltetett. 

2. Ezen alapítványból a végrendelet intézkedései szerint segé-
lyezendők 

a) a bányakerületnek hivatalképtelen lelkészei, s 
b) ugyanezen kerületnek azon papjai, kik fontos okoknál fogva 

állomásaiktól elválni kényszerültek. 
3. E segélyezésre az alapítványnak csakis kamatjai fordíthatók, 

úgy azonban, hogy ezen kamatok L-e mindig tőkesíttetik. 
4. A segélypénz nagysága a segélyezendők számához képest 

módosíttatik, szabályként kimondatván azonban, hogy egy-egy segé-
lyezett 40 o. é. írtnál kevesebbet nem húzhat. 

5. A segélyt, mely évről-évre szavaztatik, az állandó pénzügyi 
bizottság meghallgatása után, a bányakerület közgyűlése osztja. 

Átmeneti intézkedés. 
Ezen szabályzat csak akkor lép hatályba, ha az alapítvány 

2000 frtra gyarapodott, illetőleg midőn 100 frtnyi kamatot jövedel-
mez. — Doleschall S., biz. elnök. Vladár Viktor, biz. tag. Bachat 
Dániel, biz. tag. 

Ezen szabályzat a kerületi közgyűlés által jóváhagya-
tik. A pénztárnok pedig utasíttatik hogy a múlt évi hatá-
rozat értelmében járjon el. (1882. 18. g.) 

23. Olvastatik az 1882. évi közgyűlés által a kerület özvegy 
árvaintézet 1882. évi számadásai megvizsgálására kiküldött bizottság-
következő jelentése. — Olvastatik továbbá a kerületi özvegy-árva-
intézet 1883. oktob. 7. Budapesten tartott közgyűlésének következő 
jegyzőkönyve. 

Mélyen tiszt, közgyűlés! 

Tisztelettel alulírottak az 1882-iki évi közgyűlés által a ker. 
özvegy-árvaintézet 1882-iki számadásainak megvizsgálásával meg-
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bízatván, van szerencsénk jelenteni, hogy f. évi február 14-én Sel-
mecbányán a pénztárnok úr lakásában összegyülekezvén a nevezett 
számadásokat behatólag megvizsgáltuk, a könyvekkel és mellékle-
tekkel összehasonlítottuk s rendben találtuk. Meggyőződvén ujolag 
azon a legkisebb részletekre is kiterjedő s időt és fáradságot nem 
kimélő lelkiismeretes pontosságról, s hogy úgy mondjuk, kegyeletről, 
melylyel nagyt. Breznyik János pénztárnok úr e pénztárt kezeli s 
vagyonunk gyarapításán fáradozik : bátorkodunk a közgyűlésnek aján-
lani, hogy a pénztárnok úrnak nemcsak az 1882-ik évre vonatkozó 
felmentvényt adja meg, hanem neki a teljes mértékben is megérdem-
lett köszönetet is szavazza meg. 

A p é n z t á r f o r g a l o m a múlt évben a következő volt: 
1) B e v é t e l : 
a) 1881-iki maradvány. . . . . . 29189 frt 51 kr. 
b) az 1882-iki tagdijakból késed, kama-

taikkal befolyt 1285 „ 96 „ 
c) önkénytes adományokból 70 „ 89 „ 
d) államsegélyből 600 „ — „ 
e) felmentvényi dijakból (ezek időközi ka-

matja 4.96) 409 „ 96 „ 
f) kamatokból 2481 „ — „ 

Összesen 34037 frt 32 kr. 

Az „adományok" tételében a következő összegek foglaltatnak: 
a kulpíni corfirmandusoktól 1 frt, a badíniaktól 50 kr, a lévaiaktól 
3 frt, Békés-Csabáról: a magyar confirmandusoktól 3 frt 68 kr, a 
városbeli tótoktól 8 frt 49 kr, a szőllőbeliektől 3 frt a besztercze-
bányai egyháztól 5 frt, a pesti német egyháztól 4 frt 70 kr, a zó-
lyomi esperesség részéről (oft'ertorium a gyűlés alkalmával) 14 frt 
52 kr, a kerülettől a Pohl-féle alapítványból az özvegyeknek meg-
szavazott összegből fenmaradt 27 frt. 

2) K i a d á s . 
a) Nyugdijakra (az esetleges postaköltséggel 508 frt 08 kr. 
b) Különfélékre 31 „ 32 „ 

Összesen 539 frt 40 kr. 

A „Különfélék" összegében ezen kiadások vannak felszámítva: 
körlevél nyomatásáért 10 frt 80 kr, az év folytán vett b.-csabai 
bankrészjegyek átiratási költsége 13 frt 02 kr, az államsegély utáni 
nyugtára szükséges bélyeg 2 frt 50 kr, postaköltség 5 frt. 

3) Levonva a 34037 frt 32 krnyi bevételből 
az 539 „ 40 „ kiadást 

maradt 1882 végén 33497 frt 92 krnyi v a g y o n , Ezen összeget 
összehasonlítva 
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az 1881-iki évi 29189 frt 51 krnyi felesleggel, az 1882. s za -
porodás 4308 frt 41 krt tcsz^ és 4 frt 4 krral kevesebb, mint a meg-
előző évben. 

4) Az igy kimutatott vagyon eképen van elhelyezve: 
a) Magánkötvényekben 8%-ra B.-Csabán 

18 adósnál 21500 frt, Káván (Pestni.) 5 adós-
nál 5155 frt, Bényén 2500 frt, Tót-Komlóson 
2 adósnál 2000 frt, Szarvason 400 frt, Birdán 
3000 frt, Petrovácon Kvacsala János tanitónál 
50 frt, Szilbáson Szeberényi Vilmos lelkész-
nél 30 frt , 31935 frt — kr. 

b) a b.-csabai népbankban az 504. sz. 
könyvecskében 663 „ 4 2 

c) a selmecb. népbankban a 959. sz. 
könyvecskében 18 „ 50 

d) 3 darab egész és 24 db fél b.-csabai 
bankrészjegyben 881 „ — „ 

Összesen 33497 frt 92 kr. 

Az év folytán 881 frt árán megszerzett b.-csabai bankrész-
jegyekre vonatkozólag a pénztárnok úr kívánsága értelmében meg-
jegyezzük, hogy azokat, azon esetre, ha a közgyűlés elfogadni nem 
akarná, ugyanazon áron, maga a pénztárnok úr tartja meg. De tekin-
tetbe véve, hogy egy egész jegy, odaszámítva már az átíratási költ-
séget is 59'60-ba került s hogy ezen papírok közönségesen 5 frtnyi 
osztalékot, tehát 8 ° / o - o n felül hoznak, azok megtartását ajánljuk. 

Jelentésünkhez, hogy a kép annál teljesebb legyen, még a kö-
vetkező adatokat is csatoljuk: 

1. H á t r a l é k b a n vannak: a) K a m a t t a l : Vasas Mihály 
tót-komlósi lakos örökösei 1500 frtnyi tőke után fél évre. Mivel a 
kölcsönt tagadták, perbe fogattak. A kölcsön, kamatok és perkölt-
ségek birói Ítélettel biztosítva vannak s végrehajtás utján fognak 
behajtatni. — Továbbá Szeberényi Vilmos, szilbási lelkész, két évi 
kamattal 30 frt után. 

r 

b) E v i d i j a k k a l : 
5 évre, 1878—1882 évekre: Lukács János, szemlaki tanitó. 
4 évre, 1879—1882 évekre: Zvarínyi János, csomádi lelkész. 
3 évre, 1880—1882 évekre: Szlancsik Pál policlmoi, Cliovan 

Victor apateleki, Ivolbenhayer Samu rákos-palotai, Molitorisz János 
garamszegi lelkészek és Pohánka József csővári s Kuszy Gusztáv 
badini tanítók. 

2 évre, 1881—1882 évekre: Stenczel Károly neudorfi, Korén 
Pál pitvarosi, Frenyo András tápió-szelei, Wladár Miksa sziráki, 
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Wladár János sámsonházi, Jeszenszky Nándor nagybecskereki lel-
készek és Koricsánszky Imre nagyszalatnai tanitó. 

1 évre. 1882-re: Abaffy János palánkai, Kutlik János bánhe-
gyesi, Putz Lajos gutái, Simko Frigyes balassa-gyarmati, Alexi János 
poltári lelkészek és Bjenik János turopolyai, és Seffarovszky János 
csomádi tanitók. 

Más kerületekben hivatalkodók 1882-re : Terrai Gyula süvetei, 
Stiegler Gusztáv sopronyi és- Trsztyenszky Ferenez pozsonyi lel-
készek. 

2. A tagok közül m e g h a l t a k : Petz Gyula mezőberényi lel-
kész, Solez Vilmos selmeei és Soltész Nándor békés-csabai tanárok; 
k i l é p e t t : Valles Károly acsai tanitó. 

3) Uj tagokul b e l é p t e 'k : B á c s b a n : Abaffy János palán-
kai 1. B á n á t b a n : Paulinyi Samu altalfalvi lelkész, B a r s b a u : 
Schleifer Ármin lévai 1.; B é k é s b e n : Frint Lajos aradi 1 • 
H o n t b a n : Fejér Lajos és Rombauer Emil selmeei lyc. tanárok ; 
N ó g r á d b a n : Solcz András maskovai 1. ; Z ó l y o m b a n : Szlá-
vi k János dobronai, Kugyela György osztrolukai, Bakay Péter ocso-
vai lelkészek, Varga Mihály és Junker Ágost beszterczebányai ta-
nárok és Koricsánszky Imre nagy-szalatnai tanitó, összesen 13-an. 

4) A tagok jelenlegi s z á m a 181, 9-el több, mint 1881-ben. 
5) S e g é l y e z e n d ő özvegyek és árvák : B á c s b a n : Wa-

lacli Mihályné szilbási és Tessényi Jánosné torzsai lelkésznék; B á-
n á t b a n : Ambrózy Gyuláné antalfalvi és Unger Nándorné pancso-
vaí lelkésznék ; B a r s b a n : Massányi Mihályné, lévai lelkészné ; 
B é k é s b e n : Torkos Károlyné orosházi, Petz Gyuláné mező-beré-
nyi, Goldperger Pálné szemlaki lelkésznék, Zsilinszky Mihály tót-
komlósí lelkész árvái és Soltész Nándorné, békés-csabai tanár özve-
gye ; B u d a p e s t e n : Dr. Székács Józsefné, superintendens özve-
gye ; H o n t b a n : Ambrózy János szuchányi lelkész és Solcz Vil-
mos, lyceumi tanár özvegyei; N ó g r á d b a n : Draskóczy Gusztávné 
balassa-gyarmati, Simko Gusztávné bánki, Berthan Pálné lesti, De-
dinszky Károlyné maskovai lelkésznék, valamint Zelenka Dániel va-
nyarczi, Maróthy Dániel nagy libercsi lelkészek és Bartos Pál den-
gelegi tanitó árvái; P e s t b e n : Zvarinyi János csomádi lelkész 
árvái és Hoesz Mihályné rákos-keresztúri s Pacsesz Mihályné cinko-
tai tanitónék; végre Z ó l y o m b a n : Blatnieky Pálné bábaszéki, 
Medvecky Sámuelné nagyszalatnai és Lipthay Jánosné dobronai lel-
késznék. Összesen 26 fél, nyolccal több mint 1881-ben. A segély-
zettek közül három, Walachné, Ambrózy Jánosné és Zvarinyi Lajos 
árvái 10 forintonként kapnak. 

Mindezek jelentése után vagyunk kiváló tisztelettel. Selmecbá-
nyán, 1883-iki febr. 14-én. — A mélyen tisztelt közgyűlés alázatos 
szolgái, a számvizsg. bizotts. tagjai. Hrencsik Károly biz. elnök. 
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Moczkovcsák János, Raab Károly, ez. a. felkért jegyző. Benda Pál, 
biz. tag. Szlujka János, biz. tag. 

A kerületi özvegy-árva-intézet 1883. oktober 7-én Budapesten, 
nagyságos és főtisztelendő superintendens úr elnöklete alatt megtar-
tott közgyűlésének jegyzőkönyve. 

Jelen voltak : Dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi superin-
tendens, Achim Adám, Relohorszky Gábor, Kramár Béla, Svehla 
János, Moczkovcsák János, Raab Károly, Láng Adolf, főesperesek ; 
Hrencsik Károly, Sárkány János, Török József, Roth Károly, The-
busz János, Bakay Péter, Wladár Viktor, Kolpaszky Mihály, Buj-
kovszky Gusztáv, Händel Vilmos, lelkészek ; Tatay István gymnas. 
igazgató. 

1. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság be-
terjesztett jelentését s a legszívélyesebb köszönet kifejezése mellett, 
megadja az intézet pénztárnokának nagys. és nagyt. Breznyik János 
lyceumi igazgató úrnak, a megajánlott fölmentést. 

2. A számvizsgáló bizottság jelentésében részletesen jelzett 
nemeslelkű adományokért az intézet javára, ezennel jegyzőkönyvileg 
is teljes elismerés és hálás köszönet kifejeztetik. 

3. A hátralékosokra nézve liatározatképen kimondatik, hogy a 
fő esperesek tartoznak azon esetben, hogyha intézetbeii kötelezett-
ségöknek, a határidő leteltével, a következő év első felében sem 
tettek volna eleget, — fizetéseiket lefoglalni s a behajtott összeget 
a pénztárosnak beszolgáltatni. 

4. Felhivatnak a főesperesek, hogy mind azok, a kik inté-
zetünk megalakulása és szervezése, tehát 1873 óta hivatalba léptek 
és a kötelező határozat daczára, mind ez ideig nem tagjai, jelentes-
senek be még pedig mielébb a pénztárosnál s hogyha hátralékban 
levő illetékeiket a megfelelő 8-as kamatokkal be nem szolgáltatták, 
a pénztáros legközelebbi hivatalos jelentésében a hátralékosok között 
elősorolandók. 

5. A tavalyi jegyzőkönyv 6. pontjának b) alatti alpontja meg-
újítatik a következő módosítással: „A kik az intézet megállapítása 
előtt már hivatalban voltak és mind eddig be nem léptek, de ezen-
túl még is belépni óhajtanának, azok felfolyamodhatnak a főesperes 
urak utján a kormányzó bizottsághoz, mely a folyamodó fel- vagy 
felnemvételére nézve véglegesen határoz", — de csak a f. év de-
czember végéig. — Ezen határozat körözvény általi közétételére fel-
kéretik a főtiszt, úr. 

6. Az intézeti tagok közül azok a kik más kerületbe mentek 
által s tartozásaikat le nem róvták, a pénztáros által tigyelmetessé 
teendők, hogyha kötelezettségüknek az év folyamában nem tesznek 
eleget, akkor a kormányzó bizottság hozzájárulásával kitöröltetnek 
a tagok sorából. 
3 
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7. Valach Lina, Anibrózy Jánosné és a Zvarinyi árvák eddig;i 
rendkiviili segélyezése intézetünk pénztárából, ezennel beszüntettetik 
és a nevezett segélyezett felek ezentúl csakis a kerület által éven-
ként segélyezésre felajánlott összegben fognak aránylag részeltetni. 

8. A kormányzó bizottság elhatározza s a pénztáros úrnak uta-
sításul adja, hogy a következő 4 éven át, minden erre jogosított 
fél, az intézet pénztárából 40 frtnyi évi segélyben részesítendő. 

9. A nyilvántartás és helyes könyvelés szempontjából határoz-
tatik, hogy a lelkészek kötelességeknek ismerjék, a működési kö-
rükben, az intézet által segélyezett feleknél, netalán elhalálozás, 
férjhezmenetel, nagykorúság által, bekövetkezett változásokat, a 
pénztárosnak haladék nélkül hivatalosan tudomására hozni. 

10. Az özvegy-árva-intézet újra szerkesztett alapszabályai az 
ezzel megbízott nt. bizottság, nevezetesen pedig nt. Sárkány János 
által beterjesztetvén, beható tárgyalás után, az esperességek véle-
ményezése tekintetbevétele mellett, a következő csekély módosítások 
mellett elfogadtattak : 

a) az alapszabály-tervezet 5-ik pontjából kihagyandó a „tanító" 
kifejezés ; 

b) a 18-ik c) alatti alpontja akként módosíttatik: „a dispensa-
tionalis díjakból befolyó jövedelem tőkésítendő" ; 

c) a 25. pontja azon kifejezése: középponti bizottmányi nevez 
ki, — „felügyelői bizottmányt választ" kifejezéssel helyettesítendő; 

d) a 37. pont bekezdő sorainak azon kifejezése: „kormányzó 
bizottmányhoz beadni", ekként bővítendő: a kormányzó bizottmány-
hoz, — a főesperes utján, — beadni. 

11. Az ilyképen módosított alapszabályi tervezet 600 példány-
ban, még pedig kis 8 rétben való kinyomatásával megbizatik az 
ezen alkalomra felkért jegyző Händel Vilmos és elhatároztatik egy-
szersmind ezen elfogadott alapszabályok egész terjedelmű felvé-
tele a kerület jegyzőkönyvébe is azon függelékkel együtt, mely az 
intézetre vonatkozó, lényeges határozatokat összesíti, a mint azok 
az 1873-iki tervezet bevezetésében összefoglalvák. 

12. Nt. Sárkány Jánosnak, mint a ki e szent ügyhöz méltóan, 
az intézet alapszabályainak szerkesztésénél, fáradhatlanúl és teljes 
odaadással működött ezennel jegyzőkönyvileg is kifejeztetik a teljes 
elismerés és szivélves köszönet. 

J 

13. A számvizsgáló bizottság teendőire felkéretnek, nt. Hrencsik 
Károly elnöklete alatt: nt. Raab Károly barsi, Moczkovcsák János 
zólyomi főesperes, Thebusz János zólyomi, Händel Vilmos selmeczi 
lelkész, Benda Péter Pál lyceumi tanár és Szlujka János nyugal-
mazott tanító. 

Budapest, 1883. oktober 7-kén. Jegyzette: Händel Vilmos. 
Az említett jelentés és jegyzőkönyv tudomásul vétetik, 

Breznyik János intézeti pénztárosnak az 1882. évi özvegy-
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árva-intézeti számadásra nézve a felmentvény megadatik és 
fáradozásáért köszönet nyilváníttatik, — egyúttal 881 frtnyi 
intézeti vagyonnak 3 db. egész és 24 fél békés-csabai 
bank-részvényben történt elhelyezése jóváliagyatik. — Az 
újra szerkesztett intézeti alapszabályok az özvegy-árva-
intézet közgyűlése által javaslott módosításokkal jóváhagyat-
nak, a jegyzőkönyvbe felvétetnek és azok 600 példányban 
leendő kiilön kinyomatása a jegyzői hivatalra bizatik, és 
nagytiszteletű Sárkány János úrnak ezen alapszabályok 
szerkesztése körüli fáradozásaiért köszönet nyilváníttatik. 
A számvizsgáló bizottság tagjaiul Hrencsik Károly alespe-
res elnöklete alatt: Raab Károly, Moczkovcsák János, Hän-
del Vilmos, Renda Péter Pál és Szlujka János urak meg-
választatnak. 

24. A kerületi segélyért folyamodó papözvegyek folyamodványai 
tárgyaltatván, — 

a kerületi közgyűlés Valaeh Lina, Becker Flóra, Polcz 
Erzsébet, Bierbrunner Karolina, Karner Josefa, Jezsovics 
Amália, Orgovány Pálné, Oertel Ferenczné, Placsko Ist-
vánné, Szomora Józsefné, Zajacz Dánielné, Vankó Sámuelné, 
Ambrozy Edéné, Simon Péterné, Molitorisz Gusztávné, 
Sterczel Johanna, Braxatorisz Emilia, Babilon Katalin, 
Osztermann Zsuzsanna, Korcsek Róza, Trsztyenszky Klára, 
Lehotkay Teréz, Valentinyi Jánosné, Zámolyi Józsefné, 
Melna Mihály né, Mocskónyi Náthánné, Urbánszky Jánosné, 
Zvarinyi Lajos árvái, Braxatorisz Andrásné, Ambrózy Já-
nosné, Moczkovcsák Károlyné együtt tehát 31 fél számára 
az évben egyenkint 20 frtot és Esztergályi Mihályné szá-
mára, ki egyéb alapokból is segélyben részesül, más ala-
pokból élvezett segélyének 20 frtra kiegészítéséül 3 frtot, 
összesen tehát 623 frt utalványoz a kerület pénztárából. 

Erről miheztartás végett a kerületi pénztárnok érte-
síttetni rendeltetik. 

25. Az uj pazuai gyülekezethez tartozott Uj-Banovcze leány-
gyülekezet anyásítása ügyének megvizsgálására az oktober 6-iki 
közgyűlésből kiküldött bizottság jelentése beadatván, — és ezen ügy 
tárgyaltatván, — 

a kerületi közgyűlés a bács-szerémi esperesség intéz-
kedését — melyszerint az Uj-Banovcze egyház anyásítá-
sára az engedélyt megadta, — azon hozzátétellel hagyja 
jóvá, hogy az anyásítás tcttlegesítése előtt az uj-banovczei 
híveknek az uj-pazuai lelkész iránti tartozásai tisztába 
hozandók. 

5* 
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A bányakerületi utasítások XIX. részében foglalt egyházi 
perrendtartás átdolgozása, a fegyelmi eljárásnak és eseteknek és ezek 
fokozatos büntetésének megállapítása tárgyában kiküldött bizottság 
munkálatával el nem készülvén. 

Ezen munkálat mielőbb leendő beterjesztése elváratik. 

27. A báró Baldácsi-alapítvány ügye kerülvén tárgyalás alá, — 
a kerületi közgyűlés, miután az alapítvány kezelésére 

vonatkozó szabályzat és a jövedelmek egy részének tőké-
sítésére vonatkozó javaslat az alapítvány végleges kezelé-
sére kinevezett bizottság által tárgyalás és elfogadás végett 
az egyházkerületnek még meg nem küldetett, ezen munká-
latok megküldésére az alapítvány végleges kezelésére ki-
nevezett bizottságot újból megkerestetni határozza. 

28. Olvastatván a bánáti esperes úrnak a bánáti missio jelen 
állapotáról beterjesztett jelentése, mely szerint annak ügyeit a mult 
közigazgatási évben utazó lelkész hiányában a temesvári segédlelkész 
ellátta, közelebb Schwalm János hitjelölt utazó lelkésznek kinevez-
tetett, a missio a mult évben a Gusztáv Adolf-egylettől és a honi 
gyámintézetek részéről összesen 641 frt segélyben részesült és a 
bánáti missio közvetlen vezetését, gondozását és anyagi ellátását a 
superintcndens úr — a közgyűlés előtt tett kijelentése szerint, any-
nyiban a mennyiben a lelkész tudtával leendő kineveztetését és a 
számadások vele történendő közlését kívánja — saját hatáskörébe 
belevonta. 

Ezen jelentés a közgyűlés által tudomásul vétetik. 

29. Olvastatnak a lévai, losonczi és aradi állami tanítóképző inté-
zetekben alkalmazott hitoktatóknak az általuk végzett vallás tanítás-
ról felterjesztett jelentései, — 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek. 

30. Ugyanazon jegyzőkönyv 28-ik pontjának kapcsolatában fel-
olvastatik Kaszner Ede losonczi hitoktató maga igazolása a vezetése 
alatt álló növendékek vallástani vizsgálata érdekében : 

a nógrádi esperességhez leszállítatik azon czélból, hogy 
az illető főesperes úr, saját tapasztalataira fektetett jelen-
tést nyújtson be a jövő közgyűlésre, a nevezett hitoktató 
úr által tanított minden osztály előhaladásáról. 

31. Ugyanazon jegyzőkönyv 30-dik pontjának kapcsolatában a 
barsi főesperes úr azon jelentése, hogy a nagy-szelezsényi egyház 
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szinte évenként adandó öt forinttal kiván járulni a selmeczi tanító-
képző intézet fentartásához. 

Örvendetes tudomáséi vétetik. 

32. A múlt évi jegyzőkönyv kapcsában olvastattak a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak a folyó év közben superin-
tendens úrhoz beérkezett és legott elnökileg elintézett leiratai: 

1. 1882. szeptember 29. 1503. ein. sz. A pesti hazai I. taka-
rékpénztár záloglevelei üzleti biztosítékul elfogadhatóknak nyilvá-
níttatnak. 

2. 1882. október 12. 31786. Kérdéstétel Malaclio községe folya-
modása érdekében. 

3. 1882. okt. 14. 31487. Ugyanaz a méznevelői ev. egyház 
folyamodványa felől. 

4. 1882. okt. 17. 32627. Ullmann Mór, a kassai tankerület 
összes tanintézeteiből kizáratik. 

5. 1882. okt. 10. 30802. Borsos Imre, a minisztérium felügye-
lete alatt álló összes gymnasiumokból kizáratik. 

6. 1882. okt. 24. 34095. Véleménykérés Kalix Vilmos javitó 
vizsgája felől. 

7. 1882. okt. 20. 1485. ein. sz. Felliivás azon irányban, hogy 
a szolgálaton kh üli viszonyban állók, a m. kir. honvédség kötelé-
kébe való felvételre buzdíttassanak. 

8. 1882. okt. 28. 34628. Milyo Mihály és Csicsel Ilona dis-
pensatiója. (Attéve a disp. közé.) 

9. 1882. okt. 14. 30745. Hervanek Ignácz elveszett tanképe-
sitŐ okmánya másodpéldányban kiállíttatott. 

10. 1882. okt. 24. 34078. Gróf Beleznay Pál folyamodványa 
gyermekei anyakönyveztetése érdekében. 

11. 1882. november 3. 34696. A felső-keszihóczi iskolaügyben 
elrendelt intézkedés. 

12. 1882. okt. 26. 34747. A Besán-féle ösztöndíj. 
13. 1882. okt. 31. 34746. A kassai convictusi alaphoz tartozó 

Balassa Zsuzsánna-féle dij kiosztása, a jövőre megszűnik. 
14. 1882. november 6. 1704. ein. sz. A lelkész-képző intéze-

zetekben a közegészségtan tüzetes előadásáról leendő intézkedés 
ajánltatik. 

15. 1882. november 6. 6873. A gymnasiumok statisztikai ada-
tainak beküldése silrgettetik. 

16. 1882. nov. 8. 35278. Hattyasi Árpád érettségi vizsgája 
tehetésének feltételei. 

17. 1882. nov. 8. 33002. A tűz elleni biztosítás ajánltatik. 
18. 1882: nov. 15. 36970. Pályázathirdetés a Kronheim Pál-

féle ösztöndíjra. 
19. 1882. nov. 10. 35794. A honvéd-segédlelkészek felszente-
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lési okmányainak hiteles másolata a zászlóalj-parancsnoksághoz ezen-
túl nem beküldendő. 

20. 1882. november 14. 36453. A helv. liitv. országos zsinat 
legmagasb jóváhagyással ellátott egyházi törvénye megküldetik. 

21. 1882. november 20. 37611. Sebesztha Károly tanfelügye-
lővé kineveztetik. 

22. 1882. november 2 8 . . 36523. Moller Ede és Engländer 
Salamon, a budapesti tankerület közvetlen állami felügyelet alatt 
álló összes tanintézeteiből kizáratnak. 

23. 1882. nov. 13. 34235. Bogyó Mózes megsemmisült tanké-
pesitő oklevele másodpéldányban kiállittatik. 

24. 1882. deczember 2. 37742. A Bésán-féle ösztöndíjra pályázat 
hirdettetik. 

25. 1882. decz. 7. 39017. Haty Károly és Lux Jakabné fel-
folyamodása. 

26. 1882. decz. 10. 38245. Értesítés a Lajtántúli rész cs. kir. 
honvédségének nősülési szabályzatáról. 

27. 1882. decz. 7. 37664. Stefanovics Zsófia elveszett tanké-
pesitési oklevelének másodpéldánya. 

28. 1882. decz. 7. 37789. Sebesztha „A magyar nemzet tör-
ténete" czimíí müve tanítóképzők és polgári iskolák használatára 
engedélyeztetik. 

29. 1882. decz. 23. 40286. A tápió-szent-mártoni róm. kath. 
lelkész ellen illetéktelen keresztelés és temetés miatt emelt pana-
szos ügy. 

30. 1883. január 3. 41. A magyar korona területén született 
wlirtembergi állampolgárok keresztlevél ügye. 

31. 1882. deczember 23. 41453. A nyugdijazandó tanítók és 
tanítónők jogosultságát megállapritó vizsgáló bizottság felállítása. 

32. 1883. január 6. 36619. Majtényi Ilona és Hermina kereszt-
levelei bekivántatnak. 

33. 1882. decz. 7. 7418. Statiszt. hiv. A népmozgalmi adatok 
fölvételére szolgáló füzetek megküldetnek. 

34. 1883. január 8. 41095. Pitthord Lajos elveszett tanképe-
sitő okmánya másodpéldányban kiállittatik. 

35. 1883. jan. 18. 39324. Papin tankönyve „Legendariu seu 
Carte de cetitu stb." a magyarországi románajku iskolák használa-
tából szigorúan kitiltatik. 

36. 1883. jan. 24. 2571. Egy névtelen tanuló beadványáról 
felvilágosítás kéretik. 

37. 1883. jan. 24. 28677. Az 5000 frt államsegélyről bemu-
tatott számadás helybenhagyatik. 

38. 1883. jan. 25. 513. Gellér János az összes állami közép-
iskolákból kizáratik. 

39. 1883. febr. 8. 607. A budapesti polgármester tudósítása, 
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a budapesti ág. hitv. ev. gynnias. osztályoknak ragályos betegség 
miatt 8 napra történt bezáratása bejelentetik. 

40. 1882. deez. 31. 42101. Ä közoktatás állapotáról szóló 
tizenegyedik miniszteri jelentés megküldetik. 

41. 1883. jan. 19. 1917. A fehértemplomi állami főgymnasium-
ban működő ev. hitoktató folyamodványa útiköltségei fedezése érdeké-
ben, tagadólag elutasittatik. 

42. 1883. január 22. 41650. Malaclio 150 forint királyi se-
gélyt nyert. 

43. 1883. február 23. 6316. Huber György leánya anyakönyvbe 
vezetése elrendeltetik. 

44. 1883, február 12. 39011. Néma Lajos a hazai összes tanító 
képzőkből kitiltatik. 

45. 1883. febr. 22. 5683. A Bésán-féle ösztöndíj, tanítónő-
képző-intézetek növendékei számára kihirdettetik. 

46. 1883. febr. 26. 5719. A báró Sina Simonféle néptanító-
ösztöndíj kihirdetése. 

47. 1883. febr. 27. 5521. Fröhlich Gyula elveszett tanképesítési 
okmánya másodpéldánya kiállíttatik. 

48. 1883. febr. 15. 1606. ein. sz. Feltétlenül portomentes pol-
gári vagy katonai hatóságok által egyes magán üzletekben rendelt 
nyomtatványok husz kilogramm erejéig portomentesen szállíttatnak. 

49. 1883. márcz. 1. 7891. Kérdéstétel Gröner Ádám személyi-
sége és bizonyítványa felől. 

50. 1883. márcz. 7. 7747. Méznevelőnek 200 frt felségado-
mány nyujtatik. 

51. 1883. márcz. 15. A k. k. 4. Korps-Commando 2562. Kii-
ment Lajos tábori pappá történt kinevezéséről. 

52. 1883. márcz. 15. Ugyanez, ugyanazon sz. a. Krcsméry Emil 
tábori pappá kineveztetik. 

53. 1883. márcz. 15. Ugyanaz, ugyanazon sz. a. Zvarinyi Emil 
tábori pappá kineveztetik. 

54. 1883. márcz. 10. 1066. orsz. statisztikai hivatal statisztikai 
adatok beküldése kéretik. 

55. 1883. márczius 21. 9928. Stepanek Antal törvényesítése 
tárgyában kérdéstétel. 

56. 1883. márczius 15. Lazur Albert elveszett tanképesitő ok-
mánya másod példányban kiállíttatik. 

57. 1883. márcz. 16. Palatin Antal, az összes középiskolákból 
és tanítóképzőkből kizáratik. 

58. 1883. márczius 18. 2701. A magaviselet jelzésére a közép 
iskolákban a „kevésbé szabályszerű" osztályzat is bevétetik. 

77 J %J 
59. 1883. márczius 17. 333. elnök sz. A Szerbiában és Ro-

mániában felállított követségekkel és eonsulátusokkal való érintkezés 
szabályozása. 
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60. 1883. márezius 30. 7553. A vanyarczi egyház kisorsolt 
szőllődézsmaváltsági kötvénye. 

61. 1883. márez. 24. 8059 Székely Miklós elveszett tanképesitő 
oklevelének másodpéldányban kiállitása. 

62. 1883. april 1. 5253. Draskóezy Ede honvédsegédlelkészszé 
kineveztetik. 

63. 1883. marczius 24. 7912. Schmidt László elveszett tanké-
pesitő okmánya másodpéldányban kiállitatik. 

64. 1883. april 5. 7623. Donagyő (Donadieu) János, az összes 
hazai állami középiskolákból kizáratik. 

65. 1883. marczius 31. A selmeczbányai ág. lyc. járó katli. ta-
nulók hitoktatóinak jutalomdíja. 

66. 1883. marcz. 21. 10370. Az állami tanitóképzőkben a há-
rom évi tanfolyam 4-re emeltetvén, kivántatik, hogy a felekezeti 
tanitóképzőkben a 3-dik osztályt végzett növendékek, tanképesítő 
vizsgára csak egy évi gyakorlati tanítás után bocsátassanak. 

67. 1883. april 4. 8668. Papin János „Legendariu sat." ol-
vasókönyve I-ső kiadása is a hazai román iskolák használatából ki-
tiltatik. 

68. 1883. márezius 15. 8125. A középiskolák statistikai-ivei 
megküldetnek. 

69. 1883. april 6. 9523. Kérdéstétel Reichel Károly volt ka-
tholikus papnak, utóbb felekezet nélküli férfiúnak Váczott kötött 
házassága felől. 

70. 1883. april 8. 12679. A bécsi ev. hittani kar által tartott 
előadások jegyzéke megküldetik. 

71. 1883. april 8. 9597. Fischl József a hazai összes taninté-
zetekből kizáratik. 

72. 1883. april 26. 14022. A szegedi tárgy sorsjáték húzása 
f. é. jun. 29-dikére elhalasztatik. 

73. 1883. april 15. 12063. Anyakönyvi kivonatok bélyegmen-
tes kiállításáról. 

74. 1883. márezius 15. 3398. pénzügy min. Husz db sorsjegy 
megküldése. 

75. 1883. május 2. 14855. Az újvidéki egyháznak a könyör-
adományok gyűjtése megengedtetik. 

76. 1883. april 27. 11325. Az iskolai takarékpénztárak ellen-
tt t t fr i 

orzeserol. 
77. 1883. május 11. 818. ein. sz. Wozárik Pálnak a koronás 

ezüst érdemkereszt megküldetik. 
78. 1883. april 22. 693. elli. sz. A magy. országos központi 

takarékpénztár betéti könyvei biztosítékul elfogadhatók. 
79. 1883. május 15. Az I. általános tisztviselő egylet ösztön-

díjának kihirdetése. 
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80. 1883. május 1. 12878. Bröder Márk elveszett tanképesitő 
oklevele másodpéldányban kiállitatik. 

81. 1883. május 23. 16511. Balassa István a Bésán-féle ösz-
töndíjat megnyerte. 

82. 1883. május 29. 17385. Pályázat hirdetés a fehértemplomi 
államgymn. tanszékére. 

83. 1883. Május 30.15700. „A föld fölületének főalakjai" czimű 
táblázatok, használatra ajánltatnak. 

84. 1883. april 29. 14960. A tanítóképzők statistikai adatai kí-
vántatnak. 

85. 1883. Junius 3. 16231. Hetze! Samu „Der kleine ungar. 
Plutareh" czimű műve ajánltatik. 

86. 1883. junius 2. 937. elnöki szám. A pesti m. keresk. bank, 
a magy. jelz. hitelbank és a pesti hazai I. takarékpénztár zálogleve-
lei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 

87. 1883. május 27. Az 1885-dik évi budapesti által, kiállítás 
felhívása megküldetik. 

88. 1883. junius 6. 8362. Az Erisman-féle „Népszerű egészség-
tan" ajánltatik. 

89. 1883. jun, 11. 18211. A selmeczi róm. kath. hitoktatók dí-
lazasa a második félévre is utalványoztatik. 

90. 1883. junius 25. 21142. A Bésán-féle ösztöndíjasok bizo-
nyítványai bekivántatnak. 

91* 1883. junius 19. 19982. Weber Tivadar Henrik svajczi 
alattvaló halottlevele. 

92. 1883. junius 22. 20821. A fenséges trónörökösné szülése 
alkalmából elrendelendő egyházi ténykedésekre felhívás. 

93. 1883. junius 20. 17390. Benda Joakim, Dajka Antal, Paul 
Rezső, Bessenyei László, Frumm Zsigmond, Perian János, Zöld Já-
nos, és Zsiván György tanulók különböző fokú büntetése. 

94. 1883. junius 30. 1134. Pántya Tódor az ország összes tan-
intézeteiből kizáratik. 

95. 1883. junius 21. 16826. A történeti ötvös-műkiállitás párt-
fogásba ajánltatik. 

96. 1883. julius 30. 21258. A tisztUegylet ösztöndíjára folya-
modók kérvényei bekivántatnak. 

97 ; 1883* junius 21. 14760. A családig értesítőkre tett bélye-
gek alsó színes része, a szövegnek legalább egy sorával átírandó. 

98. 1883. junius 8. 19236. Felhívás a történelmi képcsarnok 
létesithetésének gyámolitására. 

99. 1883. julius 14. 26J8. ein. sz. Hallay János a tanképesités 
megszerzésére utasitatik. 

100. 1883. julius 17. 4413. K. k. 7. Corps-Kommando. Ku-
gyela György tábori pappá neveztetik ki. 
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101. 1883. Julius 14. 22335, Zeisler Barth Helena folyamodvá-
nya ügyében kérdéstétel. 

102. 1883: Julius 22. 7256. K. k. 4. Corps-Kommando. Kori-
csánszky Gusztáv tábori pappá kineveztetik. 

.103. 1883. Julius 17. 19668. Pályázat a budap. VII. ker. állam-
gymn. egyik tanári székére. 

104. 1883, julius 17. A kisbirtokosok országos földhitelintézeti 
záloglevelei üzleti bíztositékul és bánatpénzül elfogadhatók. 

105. 1883. jul. 17. 1863. (Bélyeg alkalmazás). 
106. 1882. julius 20. 20272. Idősb Kikléczy János és társai cseri 

lakosok illetéktelenül folytatott tárgyalási iratai megküldetnek. (Lásd 
1882. J . k. 76 lap. 105). 

107. 1883. julius 24. 24709. Kérdéstétel Büchler Miksa és 
Büchler Ferencz osztályösszevonás érdekében benyújtott folyamodvá-
nyaik felől. 

108. 1883. julius 30. 25210. Véleményes nyilatkozat kéretik 
Buttyin felség-folyamodványa felől. 

109. 1883. julius 28. 24944, Ugyanaz a fóthi egyházé felől. 
110. 1883. julius 23. 24323. Adatok bekivánása a felállítandó 

orsz. tanárnyugdíjintézet felől. 
111. 1883. julius 29. 3420. K. k. 6. Corps-Kommando Lacziak 

Mihály és Szabó Béla tábori lelkészekké kineveztetnek. 
112. 1883. julius 25. 24041. Donagyő János kitiltott tanuló 

kegyelem útján, a bajai főgymnasiumot kivéve, a többi középisko-
lákban felvehető. 

113. 1883. julius 25. 20269. Silberstein Mór elveszett tanké-
pesitő oklevele másodpéldányban kiállittatik. 

114. 1883. augusztus 1. 1319 ein. sz. A tanintézetek igazgatói 
utasítatnak: hogy a tanulóifjúságban a hazafiság érzelmét, a magyar 
állam iránti ragaszkodást ébreszszék, — az ellenkező jelenségeket 
pedig a legszigorúbb felelősség terhe alatt tiltsák. 

115. 1883. julius 25. 28632. A Telekkönyvi jegyzőkönyvek egy 
példánya megküldetik. (Igazs. min.) 

116. 1883. aug. 9. Lippe Mór folyamodványa elutasittatik. 
117. 1883. augusztus 17. 27405. Büchler Miksa és Ferencz 

osztály-összevonás iránti kérvényük elutasittatik. 
118. 1883. augusztus 19. 27843. Elisclier József a nagysze-

beni tankerület kir. főigazgatójává kineveztetik. 
119. 1883. augusztus 5. 25557. A néptanítók illetményeik be-

hajtását szorgalmazó beadványai — bélyegmentesek. 
120. 1883. augusztus 24. 27117. Kövér Gyula hevesmegyei 

tanfelügyelővé kineveztetik. 
121. 1883. augusztus 22. 27903. Kohn József, érettségi bizo-

nyítvány hamisítás miatt, az ismétlő érettségi vizsgától az ország 
valamennyi főgymnasiumában eltiltatik. 
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122. 1883. augusztus 28. 28448. Lippe Ödönnek a kért osztály-
összevonás megengedtetik. 

123.. 1883. augusztus 28, 27556. Vélemény kérés Deutsch 
Jakab és Tauszk L. osztályösszevonás érdekében benyújtott folya-
modványa felől. 

124. 1883. augusztus 3. 26130 Az iparos tanulók iskolái fel-
állítása végett kibocsátott rendelet egy példánya tudomás és támo-
gatás végett megküldetik. 

125. 1883. augusztus 20. 1395. ein. sz. A métermértékek rövi-
dített jelzésére kibocsátott körrendelet egy példánya megküldetik. 

126. 1883. szeptember 6. 29602. A Deutsch és Tauszk folya-
modvány felől adandó vélemény sürgettetik. 

127. 1883. augusztus 31.''28710. Vélemény kérés Rolf Kamill 
pótvizsgát kérvényező folyamodványa felől. 

128. 1883. szeptember 10. 29774. Schöfer Sándornak a javitó 
vizsga letétele megengedtetik. 

129. 1883. julius 23. 21931. Az akadémia kiadványainak olcsó 
árjegyzéke. 

130. 1883. szeptember 6. 29467. Dr. Kuntze Miksa házassági 
iratai bekivántatnak. 

r 

131. 1883. szeptember 10. 29668. Preiss Armin folyamodványa, 
Móricz fia felvétele érdekében. 

132. 1883. szeptember 8. 23388. Reiner Ilona elveszett tan-
képesítő oklevele másodpéldányban kiállítatik. 

133. 1883. szeptember 8. 22676. Zsizsnyovszky Endre elveszett 
tanképesítő oklevele másodpéldányban kiállítatik. 

134. 1883. szeptember 18. 30862. Tauszk Ferencz osztály-
összevonása megengedtetik, — Deutsch Ödöné nem. 

135. 1883. szeptember 20. 31147. Horn Ödönnek az érettségi 
vizsga letétele megengedtetik. 

136. 1883. szeptember 14. 28364. Lengyel János olasznyelvű 
ABC könyve ajánltatik: 

137. 1883. szeptember 13. 27713. Tanffy Károly elégett tan-
képesítő oklevele másodpéldányban kiállíttatik. 

138. 1883. augusztus 4. 26260. Az 5000 forint államsegély 
utalványozása. 

139. 1883. szeptember 13. 28684. Véleménykérés Hattyasi 
Árpád érettségi vizsga letehetését kérő folyamodványa felől. 

140. 1883. szeptember 7. 29718. A Buttyini egyház 200 frt 
felség adományban részesíttetik. 

141. 1883. szeptember 19. 1527. A bécsi hittani karnál az 
1883/4 tanév első felében tartandó előadások jegyzéke megküldetik. 

33. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok úr követ-
kező jelentése: 
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Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Midőn ezennel tisztelettel jelenteni szerencsém volna 
1. liogy a lefolyt évben levéltárunk 1868—1876-ig terjedő iro-

mányait rendeztem. 
2. liogy a m. é. közgyűlési iratokon kivül átvettem a főtiszte-

lendő superintendens úr által 1873-ban Zólyomban, 1874. Bács-
Szerémben, 1876. Nógrádban, 1877. Békésben, 1880. s 1882-ben 
Pestmegyében véghez vitt kanonszerű látogatásának jegyzőkönyveit s 

3. hogy a kerületünk határain belől megjelent müvek közül 
csakis K o c h-nak Kiskér czimű német monográfiája, P e t z Mockov-
csák Konfirmandenbüchlein, R u t t k a y Sándor vallástana s ugyan-
annak „Gyermek imakönyve" s S t e l z e r Geschichte der Bácska 
küldettek be kerületünk könyvtárába kiváló tisztelettel maradtam 
Budapesten, 1883. szept. 23-án a főtisztelendő közgyűlés alázatos 
szolgája Doleschall Sándor, levéltárnok. 

Tudomásúl vétetik. 

34. Olvastatik a beszterczebányai gymnasium kérvénye, stipen-
diumokra fordítandó 100 forint segély megszavazása iránt: 

A beszterczebányai gymnasium kérelmének hely adatik 
és részére az ösztöndíjakra kért 100 frt a folyó évre is 
utalványoztatik. 

35. Olvastatik Algöver István és Kvacsala János hittanjelöl-
teknek a kerületi ösztöndíjban leendő részesítésükért benyújtott folya-
modványa : 

Folyamodóknak a fenálló rendszabályok megtartása 
mellett (1869. évi jegyzőkönyv 21. pont) fejenként 50 fo-
rint kerületi ösztöndíj utalványoztatik. 

36. Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontja kapcsában kerületi fel-
ügyelő úr jelenti, hogy a gróf Blankenstein-féle alapítvány ügyében 
megindított perek mind lefolytak, sőt már az egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvében is van intézkedés téve arról, hogy a követelés 
valósítását az egyetemes ügyész szorgalmazza, minél fogva a kerület 
részéről minden további intézkedést feleslegesnek tart. 

Tudomásúl vétetik. 

37. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyve 43 pontjában foglalt azon 
határozat, hogy az egyetemes alap megalkotásának kérdését a kerület 
továbbra is függőben hagyja: 

a jelen közgyűlés által is megújítatik. 
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38. Ugyanazon jegyzőkönyv 46. pontjának kapcsában olvastatik 
a bánáti ágost. hitv. evang. esperesség — és a békés-bánáti ev.A-ef. 
egyházmegye esperesi hivatala által, a pancsovai ágost. hitv. és ref. 
egyházak közt a vitás temető ügyben kiküldött vegyes bizottság 
f. évi julius 10. tartott ülése jegyzőkönyve, mely szerint a vegyes 
bizottság ev. ref. tagjainak véleményével szemben az ágost. hitv. 
ev. küldöttség a két vallásfelekezet egyenjogúságát annyiban elis-
meri, a mennyiben az csak a szabad temetkezési jogra vonatkozik; 
ellenben, a mennyiben ezen kifejezett egyenjogúságát a kérdésben 
forgó temető birtok és tulajdon-jogára is vonatkoztatni óhajtaná: azt 
ezúttal el nem ösmerheti, s az eddig mondott állításához és követe-
léséhez ezúttal is ragaszkodik: 

A kerület sajnálattal veszi tudomásúl, hogy bár a 
kérdésben forgó temető telekkönyvileg az ágost. hitv. ev. 
egyház birtoka, a két fél között a jogos alapon nyugvó ki-
egyezés még sem sikerült teljesen, — az ügyet ujabb kí-
sérlet megtétele végett, a bánáti esperességhez leszállítja. 

39. Olvastatik Kossányi József érdemült lelkész-esperesnek 
folyamodványa, melyben a Székács-alapból leendő további segélye-
zését kérelmezi: 

A kerület, a folyamodó súlyos anyagi helyzetének te-
kintetbe vételével, őt a Székács-alapból ez évre is 50 fo-
rinttal segélyezni elhatározza. 

40. Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontja határozata nyomán 
Scholcz Gusztáv budavári lelkész jelenté, hogy ama megbízatásában: 
szerezzen biztos tudomást a lipótmezei tébolydában ápolt Bansell 
Kálmán helyzetéről, lelkiismeretesen eljárt, s a helyszínén szerzett 
tapasztalatai alapján megnyugtathatja a kerületi közgyűlést, hogy a 
szerencsétlen sorscsapás által sújtott beteg a tébolyda harmadik osz-
tályában is minden tekintetben oly ápolásban részesül, hogy annak 
a sokkal tetemesebb költséggel járó második osztályba leendő át-
helyezése teljesen felesleges. Arra nézve pedig, hogy az áthelyezés 
netalán azon czélból is kívántatott, hogy a felsőbb osztályban a szen-
vedő egészen külön ápolásban részesítetnék: a tébolyda igazgatósága 
részéről azon felvilágosítást nyerte: a szerencsétlen férfiú lelki álla-
pota a külön ápolást bármely osztályban is lehetetlenné teszi, s 
akárhová helyeztetnék is, egyedül hagyható semmi esetre sem le-
hetne. Jelenlegi ápolásával tehát, aggódó övéi minden tekintetben 
meg lehetnek elégedve. 

Megnyugtató tudomásúl vétetik. 

41. Ugyanezen tárgy kapcsában olvastatik Scholcz András 
maskovai lelkésznek, mint a maskovai egyház megbízottjának kér-
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vénye melyben Bansell Kálmán további segélyezésének megtagadását 
bejelenti s tudomásul vétetni kéri, esetleg pedig Bansell Kálmánnak 
az országos tébolydába ingyenesen leendő felvétele érdekében a 
szükséges intézkedések megtételét kérelmezi: 

A kerületnek biztos tudomása lévén arról, hogy az 
ingyenes felvételt kérelmező bármely lépés az adott körül-
mények között sikerre nem vezetne, s tekintetbe véve 
mindazt, hogy sem ä kerület, sem a maskovai egyház 
nincsenek azon állapotban, hogy a lelkész fizetéséből egy-
kor készségesen felajánlt évi 200 frt segélyt saját pénz-
tárukból fedezhetnék, mind pedig azt, hogy ezen kötele-
zettség Scholz Andor maskovai lelkész hiványárá rávezet-
tetett s ő hivatalát ezen kötelezettség elvállalásával fog-
lalta el: a kérelemnek hely nem adatik, s a kerület ez 
ügyben hozott határozatát továbbra is fentartja. 

42. A tanár vizsgáló bizottság jelentvén, hogy Péter Károly 
tanár, még a középiskolai törvény életbeléptetése előtt, a felgym-
nasiumba a magyar és német nyelv s irodalom, úgyszinte a törté-
nelem és földrajz tanítására képesítettnek nyilváníttatott: 

Tudomásúl vétetik és az egyetemes gyűlésnek beje-
lentetni rendeltetik. 

43. Olvastatik a tavalyi egyetemes gyűlés jk. 15-ik pontja, mely 
szerint a nők érettségi vizsgám bocsátásának kérdése véleményadás 
végett a kerületekhez áttétetett: 

A bányai kerület, az egyetemes gyűlésre menő köve-
teinek azt adja utasításul, nyilatkozzanak oda: hogy a nők 
érettségi vizsgálata, esetről-esetre jelentessék be előlegesen 
az egyetemnek, mely az egyes kérelmek tüzetes megbirál-
tatása után, adja meg vagy tagadja meg az érettségi vizsga 
letehetését. 

44. Ugyanazon egyetemes gyűlési jk. 8-ik pontja 10-ik alpontja 
kapcsolatában kimondja a bányai egyházkerület: 

azt kivánja a maga részéről, hogy hazai egyházaink-
ban lelkészekül csak olyanok legyenek alkalmazhatók, kik 
a bölcsészet-theologiai tanfolyam első 3 évét theologiai in-
tézeteink valamelyikében elvégezték s a szakvizsgát siker-
rel tették le. 

45. Olvastatik Joó István zsinati gazda átirata, melyben je-
lenti, hogy az 1882. évi szeptember havában Debreczenben tartott 
lielv. liitv. zsinat jegyzőkönyveit, bizottsági munkálatait, s a zsinati 
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szentesített törvényeket az esperességek számára a 'fi. superintendens 
úrhoz átküldőtte: 

Köszönettel tudomásul vétetik. 

46. Olvastatik a zólyomi esperességi elnökségnek beadványa, 
melyben az esperesség utasítása alapján a kerületet felkéri: hogy a 
sz. kir. Korpona városa közönsége által 1882. évi deczember 22-én, 
81. sz. a. az ottani ág.v hitv. evang. iskoláknak további segélyezése 
és ezzel kapcsolatosan az ezen esperesség által kiadott, az evang. 
iskolák számára tankönyvül elrendelt „Skolnik" ezimű tankönyvnek 
kiküszöbölése iránt hozott, ezen esperesség által — törvényesen biz-
tosított autonómiánkat érzékenyen sértőnek, sőt felforgatónak tartott 

határozatnak a mii. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium által érvényen kivül helyezését kieszközölni kegyeskedjék a 
kerület. Olvastatnak továbbá a kerület felső és alsó tanügyi bizott-
ságának, (melyeket a vád felmerülésekor ft. superintendens úr azon-
nal megbízott azzal: bírálják meg, váljon a „Skolnik" csakugyan 
foglal-e magában a magyar haza érdekével ellenkező tanításokat), 
— bíráló jelentései, melyek tartalma röviden e véleményben foglal-
ható össze: „Államellenes irányzattal vagy oly nyilatkozattal, mely-
ből hazafiatlan lelkületre legtávolabbról is következtetni lehetne: a 
„Skolnik"-ban sehol sem találkozhatni." 

Ä kerület ezekből arról győződvén meg, hogy a „Skol-
nik" ellen felhozott vádak teljesen alaptalanok, ezt mint tan-
könyvet, fentartandónák nyilatkoztatja k i ; s tekintve az 
1790/91-ik 26. törvényczikket, mely az ág. hitv. evangyelmi 
egyháznak, a maga iskoláiban használandó tankönyvekre 
nézve a megválasztás teljes szabadságát biztosítja: Korpona 
városa közönségének intézkedését, törvény biztosította jo-
gainkba vágónak és sérelmesnek tartja. Megbízza tehát a 
kerületi elnökséget, hogy a zólyomi esperesség útján a 
közgyűlés e határozatát Korpona városa tanácsának tudo-
mására juttassa, s azon reményt táplálja a kerület, hogy 
ezen világi hatóság, a szinte törvényes alapon álló egy-
házi hatóságnak intézkedését, tiszteletben fogja tartani. 
Ha azonban netalán mégis az esperesség kivánatában ki-
fejezett további intézkedés szüksége fogna fennforogni, a 
magas minisztériumnál akkor teendő közbenjárásra a ft. 
superintendens urat ezennel megbízza. 

47. Superintendens úr a kerületnek a Marienfeldi egyházat illető-
leg következőket jelenti: 

Az 1866. évi 2994 sz. a. kelt cs. k. hadügyminiszteri rende-
tt K 

let értelmében 0 Felsége által Marienfeld telepes községnek „tem-
plom és iskolai alap" cziinen 200 hold föld adományoztatott. 
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Midőn Marienfeld község lakosai az 1876 évi árviz következté-
ben helységükből kiszorultak s a kincstár által ugyanezen határban 
fekvő más területen u. m. Hertelendyfalván letelepítettek, a szegedi 
magyar kir. államjószág igazgatóság Marienfeld község lakosait arra 
birta, hogy a nekik Marienfelden történt letelepítésük alkalmával 
adományozott földekről — ezek között az 0 Felsége által „templom 
és iskolai alap" czimén adományozott 200 hold földről is — le-
mondjanak, és lemondásuk folytán a Marienfeld községének 1866 
évben adományozott földeket a kincstár részére birtokba vette. 

A Marienfeld egyház lelkésze a „templom és iskolai alap" czi-
mén a községnek adományozott 200 hold föld az egyház birtokába 
visszabocsájtásaért, egyúttal a 200 hold földen felül még papi föl-
dek czimén 32 hold és tanítói földek czimén 17 hold föld adomá-
nyozásaért és kihasitásaért iránt folyamodott, azonban a Nméltóságu 
m. kir. pénzügyminisztérium 1883. évi 52313. sz. m. rendeletével 
mindkét kérelmével elutasitatott, és pedig a 200 hold visszabocsá-
tása iránti kérelmével azon indokon, mert Marienfeld telepes község 
jogilag létezni megszűnt és lakosai ujabb megegyezés folytán Herte-
lendy falván lettek letelepítve, — a 32 hold papi és 17 hold taní-
tói föld adományozása iránti kérelemmel azért, mert a fentebb idé-
zett es. k. hadügy ministeri rendeletben papi és tanítói földek kihasi-
tásáról említés nem történik. 

Miután Marienfeld község a telepítése alkalmával 
O Felsége által neki adományozott földekről felsőbb ható-
sági jóváhagyás nélkül lemondani jogosítva nem volt, a 
neki telepítéskor adományozott földekrőli lemondása, tehát 
általában a felsőbb hatósági jóváhagyás hiánya miatt — a 
„templom és iskolai alap" czimén adományozott földekről 
lemondása azonfelül még azért is érvénytelen, mert ahhoz 
a felsőbb egyházhatóságnak hozzájárulása is megkivánta-
tott volna, — ennélfogva utasitatik az esperesség, hová 
ez ügy a végből leküldetik, hogy az esperességi ügyész 
közbejöttével és annak jogi tanácsával élve, a Marienfeld 
községének „templom és iskolai alap" czimén adományo-
zott 200 hold földre nézve az egyházat illető jogok érvé-
nyesitéséről, ha szükséges, per útján is, gondoskodjék. 

48. Olvastatik úgy a zólyomi valamint a békési esperességek-
nek dr. Luther Márton születésének 400-ados évfordulója alkalmából 
a Luther-ünnep egyetemes megtartása érdekében benyújtott javaslatai. 

Ezen ünnep megtartására nézve kerületenként, — úgy 
a bányai egyházkerületben is főpásztori körlevél útján a 
kellő intézkedések már megtörténvén, ujabb intézkedés 
szüksége fenn nem forog. 
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49. Olvastatik a bányai ev. egyházkerületi gyámintézet 1883. 
oktober 7-dikén tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 11. pontja, mely 
szerint a gyámintézet azon tapasztalásból kiindulva, hogy a szerfölött 
gyakori kéregetések és sorsjegyek elárusítása a gyámintézet áldásos 
működését szembetűnően megbénítja, minélfogva az egyetemre menő 
küldötteket utasítandóknak vélné, hassanak oda, hogy az egyetemes 
gyűlés a közvetlen kéregetések korlátozásáról gondoskodjék, a nm. 
Ministeriumot pedig arra kérje, hogy a sorsjegyek árulását csak a 
ft. Superintendens urak ajánlása mellett engedélyezze: 

Ezen indítvány a kéregetések korlátozására vonatkozó 
részét a kerület magáévá teszi, s az egyetemre menő kül-
dötteit utasítja, hogy azt az egyetemes gyiilés figyelmébe 
ajánlják. 

50. Olvastatik a báthi egyház folyamodványa, melyben a nyolcz 
évvel ezelőtt kölcsön kapott 150 forint elengedéseért esedezik: 

A kerület tekintetbe vévén a folyamodó egyháznak 
különösen temploma építése által súlyossá vált anyagi hely-
zetét, a folyamodásnak helyt ád, — s a százötven forint 
kölcsön elengedését elhatározza. 

51. Olvastatik Steinmetz F. új-soóvei tanító felfolyamodása, 
melyben a bácsszerémi esperességi közgyűlés által reá büntetéskép 
rótt száz forint lefizetésére kötelező határozat megsemmisítését ké-
relmezi : 

E folyamodvány nem az esperesség útján jutván a 
kerülethez, a bácsszerémi esperességhez utasíttatik. 

52. Olvastatik Dedinszky János darázsi lelkész folyamodványa, 
melyben hosszas betegsége által nyomasztóvá vált anyagi helyzeté-
nek enyhítése czéljából segélyért esedezik: 

A kerület annyiban helyt ád e folyamodványnak, hogy 
a Székács-alapból Dedinszky János darázsi lelkész segé-
lyezésére ezen alkalommal ötven forintot utalványoz. 

53. Olvastatik Ordódy Pál s társai alsó-sztregovai lakosoknak, 
állításuk szerint illetéktelenül szedett papi illetmények fizetése alúl 
leendő felmentés iránti kérelme: 

Nem az esperesség utján lévén a kerület elé fölter-
jesztve, a nógrádi esperességhez leszállíttatik. 

54. Olvastatik a steierlaki egyház folyamodványa, melyben lel-
késze Botliár Ede fizetéséhez, addig míg az egyház teljesen meg-
erősödik, kétszáz forintnak a missio pénztárból juttatandó pótlását 

6 
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kérelmezi a bánáti esperesség azon határozata ellenében, mely e 
200 forint fizetésére a steierlaki egyházat kötelezi: 

A bánáti esperességhez leszállíttatik. 

55. A békési esperesség részéről jelentetvén, hogy a Szabadkán 
lakozó ágostJhitv. evang. liivek formaszerű affilialtatást, egyszersmind 
anyagi gyámolítást kérelmeznek: 

A bejelentés tudomásul vétetik s megbirálás végett 
kiadatik a ft. superintendens urnák. 

56. Ugyancsak a békési esperesség részéről azon kérelem ter-
jesztetvén a kerület elé, hogy a szarvasi — szintúgy kerületbeli 
képezdének is fentartásához, a kerület legalább egy tanszék költsé-
geinek fedezésével kegyeskedjék járulni: 

Tekintve, hogy az idei költségvetés már meg van 
állapítva, s ennek keretén belől a kerületi pénztár ily tete-
mesebb összeggel ez idő szerint már nem terhelhető: a 
kerület ez ügyben akkorra tartja fenn az intézkedést, ha 
netalán a selmeczi főiskola anyagi viszonya ujabb rendezése, 
szabadabb kezet adhat a kerületnek. 

57. Ugyancsak a békési esperesség által indítványoztatván: ujítas-
sék meg a kerület és egyetem azon, — évek előtt már, de akkor ered-
mény nélkül — tett felterjesztése a magas ministeriumhoz, hogy 
Mezőhegyesen, a környékbeli községek vallás-erkölcsi állapotára 
nézve szerfölött károsan ható, mindig vasárnap délelőtt tartatni szo-
kott heti piaczok, valamint a napszámosoknak fizetése a hétnek más 
napjára tétessék át, annál inkább, mert a József császár által Mező-
hegyesnek adott hetipiacz-tartási engedély azon feltételhez volt kap-
csolva, hogy azok vasárnap semmi szin alatt se tartassanak: 

A kerület ez indítványt magáévá teszi, és utasítja az 
egyetemre menő követeit, hogy annak e fontos erkölcs-
vallási ügyre sikeres elintézést kieszközlő közbenjárását 
kérelmezzék. 

58. Olvastatik a barsi esperesség azon indítványa: hogy az új 
középiskolai törvény értelmében, a vallástani órák megkétszereződtek, 
s így vagy új hitoktatók lesznek sok helyütt alkalmazandók vagy 
az alkalmazottak teendője fog nagy mértékben megszaporodni, a mi 
azok díjazását egészen méltányossá teszi: kéressék fel tehát a kerü-
let, hozza szóba az egyetemes gyűlésen, hogy vagy az állam nyújt-
son az egyházaknak segélyt, vagy ha az állam ezen méltányos 
kérelmet nem teljesítené, a kerületek támogassák az illető egy-
házakat : 

A kerület utasítja az egyetemre menő követeit, hogy 
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a vallástanárok ily helyeken leendő állami díjazása érde-
kében, tegyen fölterjesztést a magas Minisztériumnak. 

59. A mai gyűlés jegyzőkönyve összes pontjainak hitelesítésére 
az elnökség mellé, az esperességek elnökségei, s a kerület minden 
itt levő tagja — felhivatnak. 

60. A jegyzőkönyv az 59. pontban foglalt határozat szerint 
hitelesíttetett. 

Fabiny Teoíil 
kerületi felügyelő. 

Dr. Szeberényi Gusztáv 
superintendens. 

I)r. Szelényi Károly 
a kerület világi jegyzője. 

Győry Vilmos 
a kerület egyházi jegyzője. 



I. Függelék. 

A bányai ág. h. cv. egyházkerület által ajánlott 

népiskolai t a n k ö n y v e k jegyzéke. 
1. Vallástan. 

a) M a g y a r : 
T u r c s á n y i A. M. Bibliai történetek 30 kr. — N o s z á g, 

Kétszer ötvenkét bibliai történet 40 kr. — Dr. S z e b e r é n y i, 
Luther kis kátéja 14 kr. — S z t e b 1 o A. Evang. keresztény val-
lástan 20 kr. — P á 1 f y J . Rövid egyházi történet 40 kr. — 
B u d a p e s t i tanító-testület, egyházi énekek 25 kr. 

b) N é m e t : 
C a 1 w c r, Biblische Geschichten 20 kr. — L u t h e r s Kleiner 

Katechismus. Klagenfurt 3 kr. — B u c h r u c k e r, Luthers klei-
ner Katechismus. Nürnberg 25 kr. — B r o c k m a n n, Geschichte 
und Lehre des Reiches Gottes. Hannover 18 kr. — I r m i s c h e r , 
Luthers Katekismus. Nürnberg 36 kr. — P e e z , Konfirmanden-
büchlein 30 kr. — S z t e h 1 o, Evangelisch-christliche Religions-
lehre 20 kr. — K o r c s é k, Reformationsgeschichte Pressburg 
20 kr. — B u d a p e s t e r Lehrkörper, Kirchenlieder 25 kr. 

c) T ó t : 
B i b l i c k é histórie die vzoru Kalvského 20 kr. — W ý k 1 a d 

menšího katecliismu Dr. M. Luthera. Vydal Z v o l e n s k ý seniorát 
30 kr. — B r a x a t o r i s, Kresťansky katechisnms 35 kr. — S z e -
b e r é n y i - B a 11 i k, Malý katechismus 14 kr. — D e j e p i s 
církve kresťanské (v. Školník). 

2. ABC-s Olvasókönyvek. 
a) M a g y a r : 
P é t e r f y és társai, ABC-könyv 25 kr. — F a 1 v a y és tár-

sai, Magyar-német olvasókönyv 50 kr. 
b) N é m e t : 
H a e s t e r s Fibel 25 kr. — L a c k n e r Deutsches Lesebuch 

80 kr. — J a u s z Deutsches Lesebuch I—III . 50, 55, 65 kr. — 
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c) T ó t : 
S l o v e n s k ý šlabikár. Horüánsky 20 kŕ. — - Š l a b i k á r a 

první čítanka. Vydal z v o 1 e 11 s k ý seniorát 20 kr. — D r u h á 
č i t a 11 k a Zvolensky seniorát 40 kr. — P r v á c i t a n k a, Čaba 
50 krajczár. 

3. Nyelvtanok. 
a) M a g y a r : 
N a g y L. Nyelvgyakorlatok II., III. IV, 8, 20 kr. — B á r á n y , 

Nyelvkönyv 1—3 rész 24, 40, 40 kr. 
b) N é m e t : 
B a k ó , Ungarisches Sprach- und Lesebuch I—III . 30, 30, 

50 kr. — A11 h o f, Sprachschule. 3 Theile 20, 24, 24 kr. — 
J u n g h a 11 n s - S t r i c k e r, Sprachschule. 5 Hefte 15, 15, 20, 25, 
25 kr. — S c h w i c k e r, Deutsches Sprach- und Stilbuch 44 kr. — 
B o h 111 und S t e i 11 e r t, Kleine deutsche Sprachlehre 15 kr. — 
S a m a r j a y, Ungarische Sprachlehre. I—II. 42, 35 kr. — D n l -
10 s, Praktischer Lehrgang der ungarischen Sprache. I—II. 44, 44 kr. 

c) T ó t : 
G 1* o o V. Olvasó- és gyakorlókönyv 24 kr. — Z i g 111 u 11 d i k, 

Škola maďarskej reči. Skalica, Škarnicl 14 kr. — P o č i a t k y 
maďarského čítania Zvolensky sen 5 kr. — K r á t k a mluvnica 
jazyka slovenského. Z vol. seniorát 13 kr. 

4. Encyc 1 opädiák. 

E m e r i c z y - B á n h e g y i, Népiskolai tankönyv. (Embertan, 
földleirás, történelem, terményrajz, természettan) GO kr. — P a p F. 
Tankönyv 25 kr. —- Prostonárodny evanj. Š k o 1 n i k. 3 vydanie. 
Zvol. seniorát 40 kr. — ( D e j e p i s církve kresťanské. — Zeme-
pis. — Dejepis Uhorska s Ustavovedou. — Prírodopis. — Silozpyt. 
— Katechismus hospodársky.) 

5. Földrajz. 

Dr. E m e r i c z y G. földrajza a III—VI. osztálybeli növen-
dékek számára 16, 20, 20, 20 k r . — G á s p á r földrajza. (Németül 
s tótul is kapható) 36 kr. — F a 1 u d y J . A magyar korona tar-
tományainak földrajza. (Németül s tótul is kapható) 10 kr. — H u 11-
f a l v y J . kis földrajza 50 kr. 

6. Történet és alkotmánytan. 

K i s s Aron, Hazai történelem és alkotmánytan 20 kr. — B a 1-
1 a g i K. Magyarok története (németül is kapható) 20 kr. — Z i ni-
ni e r m a n n J . Magyarok története 20 kr. — V a r g y a s , Magya-
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rok történelme 25 kr. — F ü h r e r, Világtörténet (németül is kap-
ható) 60 kr. — S z ű c s Sándor, Magyar alkotmánytan 25 kr. 

7. Természetrajz. 

S c h u b e r t , Természetrajz 1 forint, német 90 kr. — E m e -
r i c z y - S o m o g y i , Természetrajz 50 kr. — H a j d ú László, 
Természetrajz 15 kr. — K u t t n e r - M a y e r, Természetrajz 36 kr. 
— Z i m m e r m a n n J . Természetrajz 20 kr. — B e c k e r A. 
Kleine Naturgeschichte 20 kr. — S e i d e l , Naturgeschichte (magyarul 
20 kr., képes 25 kr.) 20 kr. 

8. Természettan. 

S c h u b e r t , Természettan (németül is kapható) 80 kr. — 
Dr. E m e r i c z y, Természet- és vegytan 40 kr. — K r ü g e r -
0 r b á n, Természettan 22 kr. — K u 11 n e r-M a y e r, Természet-
tan 30 kr. 

9. Mezei gazdaság- és kertészettan. 

K i s Kálmán, Mezei gazdaságtan 15 kr. — Dr. S e i d e l P. 
Gazdászattan 20 kr. 

10. Szemtan. 

E m e r i c z y, Számtani példatár. 6 füzet 10—10 kr. — F ü h -
r e r , Számtani példatár. 5 fiiz. 15, 24, 24, 24, 36 kr. — F u c h s , 
Aufgabensammlung I—III . 15, 18, 18 kr. 

J e g y z e t . Az elősorolt magyar és német tankönyvek K ó k a i 
Lajos könyvkereskedésében (Budapest, IV. ker., Károly-utcza 1. sz.) 
a zólyomi kiadványok a z ó l y o m i f ő e s p e r e s útján, a csabai 
nyomtatványok pedig H o r n y á n s z k y V. könyvkiadó hivatalában 
(Budapest, V. ker., a M. T. Akadémia épületében) kaphatók. 

Az 1883-ik évi október hó 6-án s következő napjain tartott bánya-
kerületi közgyűlés meghagyásából. 

Doleschall S. E. 
népiskolai bizottsági elnök. 



II. Fimuelék. 

i . 

A bányai ágost. evang. egyházkerület 

özvegy-árva-intézetének 1872/3-ban történt megalakulásakor hozott 
határozatai. 

— Történeti előzményül. — 

(E helyen közölve a kerület 1883-clik évi oktober 6—9. napjain tartott közgyűlése 
23. sz. a. kelt határozatából.) 

1. A bányai ev. egyházkerület közgyűlése határozatilag ki-
mondja, hogy mihelyest a kerületi özvegy-árva nyugdíjintézet meg-
alakul, többé oly egyházhivatalnoki özvegyeket és árvákat, kik az 
intézet megalakulása után lettek özvegyekké és árvákká, a kerületi 
pénztárból segélyezni nem fog, módjában - lévén minden kerületbeli 
pap, tanár és tanítónak az intézetbe lépése által övéinek halála ese-
tére nyugdijt biztosítani. 

2. A kerület által pap-özvegyeknek nyújtani szokott, s végzé-
sileg 250 forintban megalapított évi segély, az eddigi özvegyeknek 
ezentúl is ki fog szolgáltatni, úgy azonban, hogy ezen 250 frtnyi 
segély-összeg 25 egyenlő részre osztatván, a segélyezésre leginkább 
szorult 25 papözvegynek nyujtatik. Azon esetben, ha 25 segélyre 
szorult papözvegy nem folyamodnék, a fennmaradó összeg az özvegy-
árva nyugdíjintézet jövedelmeihez csatoltatik. Időjártával az eddigi 
özvegyek elhalván, az egész 250 frtnyi összeg a kerületi özvegy-
árva-intézet rendes évi segélyezésére fordittatik. 

3. A kerület korábbi határozata, mely szerint a dispensatio-
nalis dijak a kerületi özvegy-árva nyd.-intézet jövedelmeihez adat-
nak, itt oly czélból ujíttatik meg, hogy ez az intézet alapszabályaiba 
felvétethessék. 

4. A kerület végzésileg kimondja, hogy minden a kerület terü-
letén ezentúl hivatalba lépő pap, tanár és anya-egyházbeli tanitó, 
köteles az intézet tagjává lenni s ezen kötelezettség a hiványt ki-
állító egyházi hatóság által a hiványra is rávezetendő. 
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5. A kerületi gyűlés, a pártfogása alatt alakuló özvegy-árva-
nyugdijintézetet nemcsak megalapítani, hanem lehető virágzásra 
hozni óhajtván, az intézet alaptőkéjének gyarapítására úgy a kerü-
leti, mint az esperességi elnökségeknél aláírási ívet nyit s nevezett 
elnökségeket felkéri, hogy hivatalkörükben e czélra kegyes adako-
zásokat lehető buzgósággal gyűjtsenek. 

6. A kerül etbeli esperességek elnökei köteleztetnek, hogy a 
kerület által hozandó özvegy-árva nyugdíj-intézeti alapszabályokat 
illető esperességeikben köröztetvén, minden jelenlegi pap, tanárt és 
tanítót határozott nyilatkozatra hívjanak fel: akarnak-e tagjai lenni 
az intézetnek vagy sem? A tagokúi jelentkezők névsora 1872. jun. 
l-ig a kerületi elnökséghez múlhatlanul beküldendő. 

7. Az intézet megalakultnak nyilvánittatik, mihelyt 100 tagja 
lesz az intézetnek. Ez esetben a kerületi elnökség a beirási dijak s 
első évi járulékok beszedése iránt azonnal intézkedni fog, hogy ez 
összegek az 1872-dik évi kerületi gyűlésre behozathassanak s az 
intézet működését azonnal megkezdhesse. 

II. 

A bányai ágost. hitv. ev. egyházkerület 
által alapított s pártfogása alatt álló 

pap-, tanár ás tanító özvegyek s árvái:, nemkülönben az elaggott, szolgáilatra 
képtelen s el szerencsétlen iílt papol:, tanáról: és tanítói: segély zö intézetének 

az 1883-dik évi közgyűlés által végleg elfogadott módosított 

a l a p s z a b á l y a i . 
7. Az intézet czélja. 

1. A bányai ágost. hitv. ev. egyházkerület által alapított pap-, 
tanár és tanító özvegyek és árvák, nemkülönben az elaggott, szol-
gálatra képtelen s elszerencsétlenült papok, tanárok és tanítók se-
gélyző intézetének czélja: egyrészt módot nyújtani a kebelbeli pa-
pok-, tanárok és tanítóknak, hogy gondoskodhassanak netaláni el-
halálozásuk által özvegységre s árvaságra jutó övéiknek ugy szintén 
saját maguknak segélyeztetésökről, ha elaggott, szolgálatra képtelen 
s elszerencsétlenült állapotba jutnának; — másrészt az ily szomorú 
sorsra jutó pap-, tanár és tanitó vagy azok özvegyei és árvái sor-
sának enyhítéséhez pártfogás, tőke gyűjtés és tettleges segélyezés 
által a kerület részéről is hozzá járulni. 

Ezen segélyző-intézet azonban egyáltalában nem akar papi-, 
tanári és tanítói nyugdíj-intézet lenni, s nincs hivatva a bányai egy-
házkerület 1879-ik évi szeptember 6. és következő napjain tartott 
közgyűlésében, jegyzőkönyve 19. pontjában, a bánya-kerületi utasí-
tások XII. IV. szakasza 2—14 pontjainak módosítása által, az ere-
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deti Hamaljar-féle utasításokhoz képest már is leszállitott papi nyug-
díjazást helyettesíteni; — hanem, tekintettel arra, hogy az egyházi 
hivatalnokok szabályszerű nyugdija legtöbb esetben alig nyújt tisz-
tességes megélhetéshez elegendő eszközt, csupán a szolgálatraképte-
len papok, tanárok és tanítók ezen sanyarú sorsát óhajtja segélyezés 
által elviselhetőbbé tenni. 

2. A kerület által alapított ezen intézet folyton a kerület párt-
fogása s legfőbb felügyelete alatt áll; — de meglevő, vagy ezután 
szerzendő vagyona a kerület által, a fenn kitűzött czélon kiviil, soha 
semmi szin alatt más czélra nem fordítható. 

3. Ezen segélyző intézet kiterjed ugyan a bányai evang. egy-
házkerület összes esperességeire, de az egyes esperességekben már 
is létező, vagy ezután alapítandó hason nemű és czélú intézeteket 
érintetlenül hagyja. 

II. Az intézet tagjai. 

4. Az intézet tagja lehet minden a kerület területén már hiva-
talban levő rendes pap, tanár és tanitó, a ki az intézeti alapszabá-
lyok alá akár sajátkezüleg tagul aláírja magát, akár azok elfogadása 
iránt illető esperesénél irásilag nyilatkozik. 

5. A kerület területén az intézet alakulása után hivatalba lépő 
pap és tanár köteles az intézet tagjává lenni s az intézet alapsza-
bályaiban előirt kötelezettségeknek eleget tenni. 

6. Anya- és leány gyülekezetbeli rendes tanítóknak szabadsá-
gukra hagyatik az intézetbe be- vagy be nem lépni. 

III. Az intézeti tagok által fizetendő évi járulékok. 

7. Az intézet tagjai évenként 6 forintot tartoznak'fizetni az 
intézet pénztárába, a mi a papokra és tanárokra kivétel nélkül köte-
lező. Tekintettel az oly csekély fizetésű tanítókra, kikne talán a 
6 frtos évi járulé kis akadályul szolgálhatna a belépésre, kivételképen 
megengedtetik, hogy az ilyenekül nyilatkozók felerészben is járul-
hassanak az intézet jövedelmeihez, természetesen özvegyeik és árváik 
s esetleg önmaguk is csak fele részben részesülendvénJ majdan a 
segélyezésben. 

8. Beirási dijul minden tag egyszer mindenkorra 3 forintot 
fizet a felvétel alkalmával; — az oly tanítók, kik kivételképen 
3 forint évi járulékot fizetnek, a beirási dijnak is csak felét fizetik. 

9. Más kerületből a bányai egyházkerületbe átjövő pap és ta-
nár köteles ez intézet fennállása óta, vagy — ha ez későbben tör-
tént — hivatalba lépése idejétől számítandó évi járulékot s a beirási 
díjt — azonban kamat nélkül — lefizetni. 

10. Más kerületbe átmenő intézeti tag, tagja maradhat az inté-
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zetnek, ha évi járulékait rendesen beküldi az intézet pénztárába; 
ellenkező esetben a tagok névsorából kitöröltetik. A befizetett évi 
járulékok visszafizetésének nincs helye. 

11. Szabadságában áll minden intézeti tagnak az évi járulék 
67 o tőkéjét egyszerre vagy részletekben lefizetni, a midőn azután 
minden további fizetéstől ment lesz. 

12. A beirási díjakat valamint az évi járulékokat a tagok köz-
vetlenül a pénztárnokhoz küldik be. (1877. 24-1.) A fizetéssel hátra-
maradásban levő tagok ellen a behajtást az illető esperesség esz-
közli. Minden fizetésbeli hátralék késedelmi kamatokkal fizetendő — 
illetőleg hajtandó be. 

13. Azon intézeti tagokat, kik évi járulékaikat ismételve ren-
detlenül fizetik be, vagy a kik ellen törvényes behajtást kelle esz-
közölni, harmadszori ismétlés esetében joga van a kormányzó bizott-
mánynak a tagok névsorából kitörülni. A már befizetett évi járulé-
kok semmi esetben vissza nem fizettetnek. 

14. Az évi járulékok minden évben előlegesen teljesítendők, 
legkésőbb január hó végéig; az e határidőig kötelességeiket nem 
teljesítőkről szóló kimutatást a pénztárnok a főesperesekhez fogja 
megsürgetés végett megküldeni. 

IV. Az intézet vagyona. 

15. Az intézet vagyonát képezik : az alaptőke s az évi jöve-
delmek. 

16. Az alaptőkéhez csatolandók : 
a) a kerület által e czélra felajánlott s jövőben felajánlandó 

összegek ; 
b) a kerület által e czélra rendezendő gyűjtés eredménye; 
c) minden ez után az intézetre ajánlott kegyadomány, ha csak 

világosan az intézeti özvegyek és árvák, vagy elaggott, szolgálatra 
képtelen s elszerencsétlenült intézeti egyházi hivatalnokok közt fel-
osztandó adományul nincs felajánlva; 

d) az évi jövedelemnek a segély kiosztása után a fennmaradó 
része 41. 42. 43. p. ; 

e) a tagok beirási díja; 
f) az évi járulékoknak a 12. pont szerinti tőkében történt be-

fizetése ; 
g) a dispensationalis díjakból befolyó jövedelem, mely tőké-

sítendő 
17. Az intézet jövedelmeit teszik: 
a) az alaptőke kamatai; 
b) az intézeti tagok járulékai; 
c)̂  a kerület évi segélyezése; 
d) az intézeti özvegyek és árvák, vagy az intézet által se-



91 

gélyzett egyházi hivatalnokok között azonnal leendő kiosztás végett 
nyújtott adakozások. 

18. Az intézet tőkéi folyvást szaporitandók, s azért sem a mái-
meglevő tőkékhez, sem a 16. pontban a tőkék gyarapítására szánt 
összeghez a segélyezés összegének emelése végett nyúlni soha sem 
szabad, e czélra csupán az intézetnek a 17. pontban elősorolt jöve-
delmei szolgálhatván. 

V. Az intézet kormányzata. 

19. Az intézet a bányai ev. egyházkerület által alapíttatván, 
ennek pártfogása és legfőbb felügyelete alatt áll; valamint ő irja 
elé alapszabályait, úgy jövőben is azokat csak hozzájárulásával lehet 
módosítani; — pénztárára éppen úgy, valamint ügymenetére foly-
ton felügyel s ezek mibenlétéről évenként kimerítő hivatalos tu-
domást vesz; az intézetet azonban közvetlenül nem kormányozza, 
hanem egy kebeléből eredő kormányzó bizottmány által igaz-
gattatja. 

20. A kormányzó bizottmány áll egy a kerület által válasz-
tandó elnökből, — kinek azonban intézeti tagnak kell lennie, — és 
annyi tagból, a mennyi esperességet a kerület számlál. A kormányzó 
bizottmány tagjai mindig az illető esperességek küldötteinek egyike, 
és pedig az, kit az illető esperesség ezzel megbízott. Tanács-
kozó szavazattal azonban a többi küldöttek is bírnak, ha az intézet-
nek tagjai. 

21. A kormányzó bizottmány évenként rendesen a kerületi gyű-
lés alkalmával ül össze, kebeléből bizottmányi jegyzőt választ, a 
pénztárt, számadásokat, okmányokat s az intézet könyveit szigo-
rúan megvizsgálja, a segélyeket a szabályok értelmében megsza-
vazza, a pénzek kezeléséről s elhelyezéséről intézkedik, s intéz-
kedéseiről s az intézet állásáról a kerületre évenként részletes jelen-
tést tesz. 

22. A pénztárnokot a kormányzó bizottmány választja s annak 
az ügyvezetésre nézve részletes utasítást ád; — fizetést, valamint az 
általa kiállítandó cautio összegét meghatározza. 

23. Akár a bizottmány kebelében felmerült, akár az intézet 
érdeklett tagjai által ide terjesztett s az alapszabályok módosí-
tására vonatkozó indítványokat a kormányzó bizottmány tárgyalja 
s azokat véleményes jelentésével végelhatározás végett a ker. gyű-
léshez terjeszti fel. 

24. A kormányzó bizottmány egy szűkebb körű felügyelői bi-
zottmányt választ, mely a pénztárt, időközönként, legalább minden 
félévben egyszer, megvizsgálja, halasztást nem szenvedő ügyekben, 
az elnök összehívására tanácskozik, intézkedik, s időközben történt 
intézkedéseiről a kormányzó bizottmánynak jelentést tesz. 
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25. Minden kiadást, a kormányzó vagy középponti bizottmány 
határozatainak alapján, az elnök utalványoz. 

VI. A pénztár kezelése s könrjvvezetés. 

26. Az intézet kormányzó bizottmánya által választott pénztár-
nok az intézet pénzeit az elnök és kormányzó bizottmány utasítása 
szerint kezeli, a tőkéket ugyanazon bizottmány meghagyása szerint 
helyezi cl, kiadásokat pedig csak is az elnök utalványozására tesz. 

27. Az intézet bevételeiről s kiadásairól rendes naplót visz s 
okmányokkal felszerelt számadásait minden év végén az elnök által 
a kormányzó bizottmányhoz beterjeszti. 

28. Könyvet vezet, s abban minden intézeti tagnak lapot nyit, 
melyre minden egyes tagnak belépési ideje s évi fizetései pontosan 
jegyeztessenek, hogy mindenkor nyilvánvaló legyen, mennyiben tett 
eleget az illető fizetésbeli kötelezettségének. 

29. Ugy szintén könyvet vezet s abban lapot nyit minden se-
gélyezett özvegynek, árvának és egyházi hivatalnoknak, melyben a 
férj, illetőleg az apa, elhalálozásának napja, az árvák szám és név 
szerint, ezek születésének, a segélyzett egyházi hivatalnokok hiva-
talból kilépésének éve és napja, valamint a kiszolgáltatott segély 
összege, a kiszolgáltatás éve és napja pontosan bejegyeztessenek, 
hogy nyilvánvaló legyen, mikor kezdődött, miként teljesíttetett, s mi-
kor fog megszűnni a segély kiszolgáltatása: 

30. A pénztárnok a pénztárt, intézeti könyveket és okmányokat 
nemcsakfaz évi számadások s pénztári vizsgálat alkalmával, de a 
szűkebb körű bizottmány, valamint az elnök bármikori kívánságára 
köteles előmutatni s azok mibenlétéről számot adni. 

31. A pénztárnok fizetését, valamint az általa kiállítandó cautió 
összegét időnként az intézet fejlődéséhez s a kezelt összeg arányá-
hoz képest a kormányzó bizottmány szabja meg. 

VII. A segélyezés. 

32. Az intézet anyagi erejéhez mért s a kormányzó bizottmány 
által a szabályok értelmében meghatározandó segélyre jogosítva 
vannak minden "oly intézetUpap, tanár és tanító tagok, a kik elag-
gottság, elerőtlenedés és elszerencsétlenülés folytán képtelenekké vál-
tak a szolgálatra, ugyszinténAiz elhaltaknak özvegyei és árvái is, ha 
az illető "kötelezettek az intézet iránti kötelezettségeiknek mindvégig 
pontosan eleget tettek. Az évnek bármely napján történjék az inté-
zeti tag halála, vagy hivatalból való kilépése, az azon évi járulék 
az egész évre fizetendő. 

33. A segélyezés kezdődik az intézeti tag halála napjától, tart 
pedig az özvegy halála napjáig, vagy ujabbi férjhez menteléig, az 
árváknál a betöltött 18 éves korig, illetőleg a nő árváknál netaláni 
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korábbi férjhez menetelökig; az erre jogosított egyházi hivatalnokok-
nál a hivatalból kilépés napjától halálukig. 

34. Az intézeti özvegy férjhez menetele esetén az árvák sem 
igényelhetnek segélyt, lévén mostoha apjukban gondviselőjük; mos-
toha apjuk halála esetén azonban újra jelentkezhetnek segélyért, 
melyre anyjuknak csak azon esetben lehet igénye, ha második férje 
is intézeti tag volt. 

35. Az intézeti özvegy életében az özvegy-árva segély az özvegy-
nek szolgáltatik ki ; az özvegy elhalása esetén, vagy ha az intézeti 
tag után csupán árvák maradnának, az árvák együttesen húzzák a 
segélyt, mely az árvák törvényes gyámjának szolgáltatik ki ; tart 
pedig ez esetben a segélyezés, mig a 18 évet a legfiatalabb árva 
is be nem töltötte; a szolgálatra képtelen elszerencsétlenült hivatal-
noknak önmagának szolgáltatik ki a segély. 

36. A segély folyóvá tétele iránt az intézeti tagok özvegyei és 
árvái, valamint a szolgálatra képtelen hivatalnokok is kötelesek 
jelentkezésüket a kormányzó bizottmányhoz a főesperes utján be-
adni, mely, ha az intézet e ezélra vezetett könyveiből meggyőződik, 
hogy az elhalt vagy a szolgálatra képtelen hivatalnok az intézet 
iránti kötelezettségének eleget tett, a segélyt haladéktalanul meg-
szavazza. Ezen jelentkezéshez csatolandó az illető lelkész hivatalos 
bizonyítványa, melyben pontosan kimutatva legyen az anyakönyvek 
nyomán: az elhalt intézeti tag halálának éve és napja, a hátraha-
gyott árvák száma és neve, mindegyik árva születési éve és napja; 
— a szolgálatra képtelen hivatalnok pedig községe orvosának s 
elsőfokú egyházi hatóságának oly bizonyítványait mellékelje, melyek-
ből szolgálatra képtelensége és a szolgálatból való kilépése, mint 
ennek éve és napja is világosan kitűnjék. 

37. Megszavaztatván s folyóvá tétetvén a segély, az özvegyek-
nek, árváknak s érdeklett hivatalnokoknak jelentkezniük többé nem 
kell, csupán a szabályszerűen kiállított nyugta leszen általok éven-
ként a pénztárnokhoz beküldendő, melyen az illető lelkész bizo-
nyítsa, hogy a nyugtatványozó özvegy, árva vagy hivatalnok élet-
ben van. 

38. A segélyezés éve január 1-től deczember utolsó napjáig 
számíttatik, az első évi segély a férj, illetőleg apa halála, hivatal-
noknál a hivatalból való kilépés napjától a legközelebbi deczem-
ber 31-ig az utolsó évi segély pedig az utolsó január 1-től a segély 
megszűnte napjáig számíttatik s szolgáltatik ki. 

39. A segély rendesen utólagosan, januárban, a szabályszerű 
nyugta vétele után az intézeti pénztárnok által az intézet költségén 
küldetik meg a segélyezettnek; (1876. 26. 2. b.) az özvegyek, 
árvák vagy a segélyezett hivatalnokok folyamodására azonban az 
elnök kivételesen utólagos félévi részletekben is utalványozhatja a 
segélyt. 
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40. A segély mennyisége az intézet fejlődésétől függ s az éven-
ként a kormányzó bizottmány által az intézet erejéhez képest sza-
batik meg. Egyelőre mint segély-minimum következő összegek álla-
píttatnak meg: 

a) az első évben segély nem fizettetett; 
b) az intézet fennállásának 2., 3., 4. és 5-ik évében 10 forint 

fizettetett; 
c) az intézet fennállásának 6., 7., 8. és 9-ik évében 20 forint 

fizettetett; 
d) az intézet fennállásának 10., 11., 12. és 13-ik évében 

30 forint; 
e) az intézet fennállásának 14., 15., 16. és 17-ik évében 40 fo-

rint évi segély biztosíttatik mint legcsekélyebb segély összeg az in-
tézet segélyzetteinek. Magától értetik, hogy az intézet fennállásának 
első éveiből származó özvegyek, árvák és segélyezett hivatalnokok 
segélyösszege is a 10—13 úgyszintén a 14—17-ik és későbbi évek-
ben az intézet erejéhez képest fokozatosan növekedik, valamint az 
is, hogy a 7. pont értelmében 3 frt évi járulékot fizető intézeti 
tagok, úgy magok, mint özvegyeik és árváik is a fenn kitett, vagy 
esetleg nagyobb összegeknek csak felében részesülhetnek. 

Minden félreértés elkerülése végett megjegyeztetik még, hogy 
az intézet valószínűleg többet s kedvező esetben a fenn kitett össze-
geknek kétszeresét is fogja az illetőknek évi segélyül nyújthatni; 
itt azonban csak a legrosszabb esetben is biztosan nyújtható összegek 
állapítattak meg. 

41. A kormányzó bizottmány az intézet kedvező fejlődése ese-
tén, ha az előző évek adataiból meggyőződnék, hogy az intézet mái-
eléggé megszilárdult s az intézet segélyzetteinek az intézet jövőjének 
veszélyeztetése nélkül a fennebbi pontban meghatározott összegeknél 
nagyobb évi segélyt képes nyújtani, a fentebbi pontban kilátásba 
helyezett minimum segély összegeket a 10—13 és 14—-17 években 
az intézet erejéhez képest emelheti. Ez esetben azonban a kor-
mányzó bizottmány a kerületi gyűléshez beterjesztendő jelentésében 
eljárását indokolni, s nevezetesen kimutatni tartozik azt, hogy a 
segély-emelés által sem az intézet jövője koczkáztatva, sem a jövő 
a jelen kedvéért kizsákmányolva nincs. 

42. Mihelyt az intézet oda jut, hogy Özvegyeinek, árváinak és 
szolgálatra képtelen hivatalnokainak létszáma rendesnek lesz mond-
ható, — a mi, tekintetbe véve hogy az intézet alapításához nemcsak 
fiatal, hanem részben középkorú, részben már idősebb egyházi hiva-
talnokok is járultak, statisztikai számításon alapuló valószínűséggel 
már az intézet fennállásának 17—18-ik évében fog bekövetkezni, az 
alapszabályok 18-ik pontjában körülirt évi jövedelemnek 1/20 része 
lesz tőkésítendő 19/20 része pedig az intézet segélyzettei között egy-
forma részletekben kiosztandó. 
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III. Függelék. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. Ministeriumtól. 

1863. 

A m. kir. pénzügyminister úr m. é. deczember 19-én 67892. sz. a. 
kelt átiratában tudtul adja, miszerint megbízható forrásból ismételten 
értesült arról, hogy a lelkészek túlnyomó nagy többsége és pedig 
felekezeti különbség nélkül a más egyházban való egybekelhetésro 
szóló „engedély leveleket" és a kihirdetési bizonyítványokat bélyeg-
teleníil állítják ki, s hogy a felmentés (dispensatio) iránti kérvények 
a szabályszerű bélyegjegy felragasztásának elmulasztása mellett nyúj-
tatnak be a felsőbb egyházhatóságokhoz. 

Ezen okiratok illetve beadványok bélyegkötelezettsége tekinte-
tében pedig a „bélyeg és illeték iránti törvények és szabályok hiva-
talos összeállítása" határozott intézkedéseket tartalmaz, a mennyiben 
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az illetéki díjjegyzék 31. t. értelmében a más egyházban való egybe-
kelhetésre kiállított lelkész hivatali engedélylevelek, úgy a 60. t. 
értelmében a kihirdetési bizonyítványok, ha abban valamely eljegy-
zett pár kihirdetése tanusíttatik, ívenként 50 krnyi állandó bélyeg-
illeték alá esnek, ha pedig az utóbb említett bizonyítvány két vagy 
több eljegyzett pár kihirdetését igazolja, ez 50 kr. bélyeg annyiszor 
kivántatik, a mennyi a házasulandó párok száma. 

Midőn a kihirdetési bizonyítvány szövege egyszersmind az elbo-
csátási (dimissionalis) vagyis a fent jelzett engedélylevelet is magá-
ban foglalja, ez esetben csak a kihirdetési bizonyítvány után a 
fentebbiek szerint járó bélyegilleték rovandó le. 

Végül a felmentés (dispensatio) iránti kérvények az ill. díj 
34. t. alapján ívenként egyszerre 50 krnyi bélyegilleték alá esnek. 

Ennélfogva a nevezett minister úr megkeresése folytán van sze-
rencsém Nagyságodat tisztelettel felkérni, szíveskedjék az egyház-
megyéjebeli lelkészeket utasítani, hogy az engedélylevelek, kihirde-
tési bizonyítványok és a felmentés iránti kérvények bélyegzése körül 
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az illetéki díjjegyzék fenthivatolt határozatainak niegfelelőleg járja-
nak el, és a hozzájuk netán bélyegtelenűl érkezett ilynemű okira-
tok és beadványok felől a hivatalos leletet vegyék fel, és az illeté-
kes pénzügyi hatóságokkal közöljék. 

Budapest, 1883. julius hó 17-én. 

A miniszter meghagyásából 

Gömöry Oszkár 
osztálytanácsos. 
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'JEGYZŐKÖNYVE 
a bányai ágostai hitvallású evangyélmi egyházkerület Buda-
pesten 188-t, évi Augustushó 26-án, és folytatólag 27-én 
és 28-án Méltóságos Fabiny Teoíil kerületi felügyelő és 
Nagyságos s Főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv superin-

tendens Urak ikerelnöklete alatt* tartott rendes 
évi közgyűlésének. 

o. 
Je len vo l tak : 

A bács-szeréml esperességböl: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
horszky Gábor lő esp eres; Roth Károly T. alesperes; Rohonyi 
Gyula esp. ügyész. 

A bánsági esperességböl: Kramár Béla főesperes, Bujkovszky 
Gusztáv alesperes, Jeszenszky Nándor n.-becskereki lelkész. 

A borsi esperességböl: Raab Károly esperes, Kosztolányi Aurél, 
esp. jegyző. , 

A békési esperességböl: Achim Ádám esperes, Zsilinszky Mihály 
esp. felügyelő, Draskóczy Lajos, Hrdlicska Károly, Korén Pál 
lelkészek, Haviár Dániel szarvasi felügyelő, Urszinyi János. 

A budapesti esperességböl: Bachat Dániel esperes, Doleschall 
Sándor, Schranz János lelkészek, Vasskó Endre, Fabiny Gyula, 
Dr. Nagy Lajos, Knyazskó György, Krkos Lajos, Fritz Hugo, 
Jeszenszky Danó, Szedenics János, dr. Vecsey István, Palvay 
Antal, Bexheft Armin, Fröhlich Róbert, Dr. Peez Vilmos, 
Svoboda István. 

A nagg-honti esperességböl: Hrcncsik Károly alesperes, Händel 
Vilmos esp. jegyző, Dacsó Pál, Gyura Adolf felügyelők, Laszkáry 
Pál. A selmeczi főiskola részéről: Breznyik János, kir. tanácsos, 
igazgató. 

A nógrádi esperességböl: Svehla János főesperes, Wladár Vilvtor 
alesperes, Beniczky Gyula esp. felügyelő; Holless Danó esp. fő-
jegyző; Geduly Elek, Margócsy József, Wlndár Miksa, Rut tkay 
Sándor, Wallentinyi Sámuel, Solcz András lelkészelv, Zelenka 
Károly; Szkalos Sámuel, Biszkup Lajos tanitók. 

A pestmeggei esperességböl: Pöldváry Mihály esp. felügyelő, Láng 
Adolf főesperes, Török József alesperes, Daray Vilmos, felügye-
lő ; Melczer Gyula, Frenyo Andnis, Galle Andor, Sárkány Sá-

1* 
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muel, Schnell Károly, Kemény János, Dobronyovszky Károly, 
Kemény Sámuel, Moravcsik Mihály, Jezsovits Pál, Dubovszky 
Nándor, Kemény Ödön, Miklóssy János lelkészek. 

A zólyomi esperesséyhöl: Mockovcsák János főesperes, Bakay 
Péter esp. jegyző, Halassy Gyula felügyeld, Csipkay Károly. 

1. A közgyűlést megelőzött isteni tisztelet végeztével, a ke-
rület küldöttei az ülésteremben összegyűlvén, kerületi felügvelő 
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Fabiny Teofil Ur mindenek előtt sajnálattal jelenti, hogy úgy 
Győry Vilmos egyházi, mint dr. Szelényi Károly világi kerületi 
jegyző betegség miatt ezen gyűlésen részt nem vehetvén, szük-
ségessé válik, hogy azoknak helyei ideiglenesen, a jelen közgyűlés 
tar ta lmára betöltessenek. 

A kerületi közgyűlés a legmelegebb részvéttel vette 
a mindkét érdemes jegyzőjének megbetegedéséről szóló 
elnöki értesítést, s azon osztatlan tetszéssel találkozott 
reményt és óhajtást kifejezve, hogy nem sokára ismét 
teljesen felüdűlten a régi buzgósággal foglalhassák el 
helyeiket, ezeket ideiglenesen, a jelen gyűlés ta r tamára 

az elnökség ajánlatához képest Mockovcsák János 
zólyomi főesperessel és Szeberényi István ügyvéddel 
töltötte be, kik e helyeket legott elfoglalták. 

2. A kerületi felügyelő Űr ezután a következő beszéddel for-
dult ez egyházkerületi közgyűléshez: 

Főtisztelendő és tekintetes kerületi közgyűlés! 
Ünnepies alkalomnak tekintjük mindig, midőn a kerületi 

közgyűlésen az egyházak küldötteit összegyűlve üdvözölhetjük. 
Fontosak mindig a, teendők, melyekkel itt foglalkoznunk kell. 
A haladás azon jelszó, melynek tettekbeni megvalósítása 

feladatunkat képezi. 
A hazafias — nemzeti — közérzületnek az egyház körén 

belül való megszilárdítása, — 
a testvéri és felebaráti szeretetnek, nem annyira szóval való 

kifejezése, mint inkább a krözéletbeni gyakorlása, és minden el-
lenkező áramlat elleni határozott tiltakozás, — 

a népoktatásnak, és a közművelődésnek biztos alapokra fek-
tetése, — 

ezek azon eszmék, melyeket alkotmányos önkormányzatunk 
által biztosított szép jogainknál fogva terjeszteni kell. 

Azonban a mint a joggal szemben mindig kötelesség áll, 
úgy minket is súlyos felelőség terhelne, ha a mutatkozó bajokat 
felismerni, és ezek orvoslását eszközölni képesek nem volnánk, 

és az elnézés bűnét követnénk el, a midőn a bajok forrásait 
kutatni, és azok terjedésének kellő időben gátot vetni el-
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mulasztanánk, ha mindjárt talán a közvéleménnyel is állnánk 
szemben, mely pillanatnyilag félre vezetve ellenkező irányban 
nyilatközhatik, de bizonyosan a kijózanodásra hajlandó, ha helyes 
irányba tereltetik. 

Egyházunknak a legtisztább szeretet, és a jogegyenlőség 
alapján kell állania, ennek és a felvilágosodásnak az általunk 
vezetett nép közötti, terjesztése által lehetünk csak képesek a 
békét az egyházban, és a különböző ajkú és vallású honpolgá-
rokkal fen tartani. 

A kerületi közgyűlés szelleme az, mely az irányt az egyes 
egyházaknak megadja, és valahányszor veszély mutatkozott 
bármely irányban is — a kerületi közgyűlés ura lett a helyzetnek, 

J J OfJ >-
és bizonyitani képes volt, hogy feladatát ismeri, és kötelességét 
bátran teljesiti. 

Igv szavunkat fel kell emelni különösen akkor, midőn a 
testvéri és felebaráti szeretet megtámadva látszik, és utalni 
kerületi utasitásainkra, melyek törvény erejével birnak, és azt 
tartalmazzák „hogy a tanitás a szentirattal egyező legyen, és a 
hivek más hit felekezetitekkel béke, keresztény szeretet és egyet-
értésben élj enek." 

A föt. és tek. kerületi közgyűlés hazafias, felvilágosodott 
szelleme kezeskedik arról, hogy e gyűlés határozatai is egyhá-
zunk javára, tekintélye emelésére és a felekezeti béke megszi-
lárditására fog szolgálni, — az egyetértés pedig erőt fog adni, 
és áldást hozni működésünkre! 

Ezen reményben üdvözölve ismételten a tisztelt közgyűlést, 
kérem hogy rendes tevékenységünket kezdjük meg. 

A kerületi gyűlés köztetszéssel és általános helyes-
léssel fogadta a kerületi felügyelő Urnák ezen beszédét, 
melyet egész terjedelemben jegyzőkönyvbe igtatni rendel, 
kifejezve egyúttal a maga részéről is, hogy a szent irás 
tanaihoz és az evangélium főtörvényéhez képest a fele-
baráti szeretet elévűlhetlen alapján el, s minden oly 
mozgalmat és irányzatot, a mely az egyes vallásfeleke-
zetek közötti békés együttlétet és türelmes szeretetet 
megingatni vagy veszélyeztetni képes, határozottan kár-
hoztat, s azzal minden solidaritást visszautasit. 

3. Főtisztelendő és Nagyságos Dr. Szeberényi Gusztáv super-
intendens Úr a lefolyt év alatt a kerületben történteket, követ-
kező értesítőjében vázolja: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 
Közvetlen a kerületi gyűlés után megjártuk küldöttségileg 

Szegedet, kifejezni ( j Felségének a kerület nevében hódolatimkat 
és hálánkat mind azon jókért, melyeket ottani egyházunk léte s 
fönállása érdekében legkegyelmesebben bizonyítani méltóztatott. 
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Nem sokára ezután, mint tudva van, következtek a Luther 
születése négy százados évfordulója alkalmából való ünneplések, 
melyek — úgy hisszük — jótékonyan hatottak kerület szerte a 
hívekre, vallásosságuk, felekezeti öntudatuk, lelkesedésök ébresz-
tésére s abban való megerősödésökre. — A különféle jótékony 
alapítványok és kegyes adakozások — liál' Istennek — nem 
hiányoztak. Bizonyságai ennek a több egyház kebeléből hozzám 
érkezett s bejelentett oly nemű alapok létesitése, mint a minő 
a többi közt a czeglédi, mely egyháznak e tárgyra vonatkozó 
kérelmét szerencsém lesz előterjeszteni; valamint a kegyes özvegy 
Kvacsala Jánosné, született Konecsnyi Juliánnáé Szarvason, a 
ki ezen alkalommal 1000 irtot kézbesített a békési esperes Achim 
Ádám úrnak szűkölködő egyházak gyámolítása czéljából. 

A többi ezen alkalomból tet t alapítvány és áldozat, az egyes 
esperességekről szóló tudósítások elősorolásánál fordul elő. Leg-
tekintélyesebb alapítvány az, melyet a kulpini lakos Simo Endre 
és neje Ilona tett, midőn 2700 ff tnyi értékű negyed telket az 
egyháznak ajándékozott, úgy szinte a torzsai biró Schmidt Károly, 
a ki 10000 íitnyi alapítványon kívül, ez alkalomból 1000 frtot 
ajándékozott az iskolára. 

Mielőtt az egyes egyházak és iskolák körül előfordulatokról 
értesíteném a kerül, gyűlést, bánatosan meg kell emlékeznem egy 
tőlünk nem rég váratlanúl elköltözött nemes lelkű és mély val-
lásos kedélyű férfiúról, néhai Osztroluczky Gézáról, a békési espe-
resség volt felügyelője és a kerületi gyámintézeti elnökről. 
Sokat vesztett benne az egyetemes ev. egyház, különösen pedig 
ezen bányai kerület, melynek egyházi és iskolai czéljaira mindig 
nagylelkűen áldozott s azok érdekében mindig készségesen fára-
dozott. 

Legyen emlékezete köztünk áldott! 
A lelkész választások dolgában ez idén is több helyen ne-

hézségek támadtak. így különösen Uj-Pazuán, hol a hivők — bárha 
a bács-szerémi esperességi gyűlés az engedékenység legszélsőbb 
határáig ment a hivány kisebbítése tárgyában —- mégis rendes 
lelkész választásába bocsátkozni vonakodtak. A főesperes több-
szöri felhívása, állanának rá azon feltételekre, melyeket még a 
mnlt esp. gyűlés határozott, sikertelen maradván, végre is a ke-
rületi gyűlés „papválasztási szabályzat" (1879. 12. d.) értelmében, 
e f. év márcz. 2-án, kineveztem oda Korossy Emilt — eddigi 
segédlelkészt — adminisztrátorul, utódlási joggal. 

Egy része az uj pazuai elégedetleneknek e miatt a zágrábi 
főkormányzósághoz fordult, hivatkozással az 1859-ki csász. nyilt-
parancsra; mire a bács-szerémi főesperes személyesen Zágrábba 
fáradott, a hol megnyugtató választ nyert arra nézve, hogy a 



zágrábi kormány autonom kerületi intézkedéseinkbe avatkozni 
— ez úttal — nem kiván. 

Más indokú volt a felső almási, honti egyház 8 hónapon át 
való üresültsége. I t t a honti esp. felügyelő úr okot talált arra, 
hogy az egyház által kivánt segédlelkész, a jelölésből kizárassék. 
Egy ezen czélból tartott particularis esp. gyűlés, melyre az illető 
Főesperes meg neiu jelenhetett, a gyanúsított segédlelkészt a 
jelölésből kizárta, üiely határozatát azonban a junius havában 
tartot t esp. közgyűlés — tényálladék hiánya miatt — megsemmi-
sítette s a f. almási egyház végre valahára lelkészét szabadon 
választhatta. 

Hogv mennyire káros és veszélyes az egyházakat arra kény-
szerítve szoktatni, hogy a lelkészt nélkülözhetik, könnyen felfog-
ható, s én nem mulaszthatom el, hogy kifejezést ne adjak azon 
való sajnálkozásomnak, hogy az illető főesperes úr, bár azt elei-
től fogva komolyan és határozottan sürgettem, a helyszínére szi-
gorú vizsgáló bizottságot nem rendelt ki, vagy akár maga 
személyesen nem intézkedett kellően. Átalában nem hangsúlyoz-
hatom eléggé, hogy ott, hol habár csak egyes egyház javáról, 
békéjéről és ellátásáról van is szó, az esperes nem hivatkozva 
egyik-másik közegnek mulasztása vagy halogatására, maya sze-
mélyesen járjon el és intézkedjék, felelős lévén eljárásáról az 
esp. gyűlésnek. 

A derzseny-semberi templomépítési ügyre netalán méltóztat-
nak emlékezni, az ott tavaly végzett egyház látogatási értesítőm-
ből. — Én ígéretemnek eleget tettem. Egy czélszerű, mert a 
lánygyülekezet anyagi állapotához mért, új templomrajzot át-
származtattam a maga idején a honti esp. építő bizottság elnöké-
hez ; de azóta semmi tudósítást sem az illető főesperes, sem az 
építészeti bizottságtól nem kaptam. A gyarmati építőmester, 
vállalkozó, akivel a zsemberi hivek lelkészük élén, az esperesség 
tudta nélkül — erejüket felülmúló szerződést kötöttek ez előtt 
2 évvel -— szerződése alapján az építkezést követeli és sürgeti. 

Ideje volna valahára az esperességekben szigorúan ellen-
őrizni az építési vállalatokat; vajmi kevés haszna lévén annak, 
ha itt-ott szép paplak, templom és torony van ; maga az egyház 
pedig kétségbe ejtő anyagi állapotba vergődik. 

Az orsovai alakuló félben levő egyház f. év elején tartot t 
közgyűlésében azon óhajának adott kifejezést, hogy a bánáti ág. 
ev. esperességbe kebeleztessék be és igy a bányai ág. h. evang. 
kerületbe tartozzék. Erről szóló közgyűlési határozatát hivata-
lomhoz küldötte be. — 

A hertelendifalvai egyház azon jogos követelésének, hogy 
az () Felsége által számára legkegyelmesebben adományozott s 
már előbb tényleg használt marienfeldi földmennyiség birtokába 
helyeztessék vissza, a kincstári igazgatóság s illetőleg a m. kir. 
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biztos, megközelítőleg sem tett eleget. A magas ministeriumhoz 
ez ügyben felterjesztett kérvényünk ekkorig sikertelen volt. — 

Előfordult s nálam be lett jelentve két sérelmes elkereszte-
lési eset. A felső-rakoncai egyházhoz tartozó palásti lánygyüle-
kezetben a lóm. kath. plébános Varga Sándor, az ottani evang. 
molnár fiát megkeresztelte s az anyakönyvi kivonatot megtagadta, 
nem látván — úgy mond — abban semmi sérelmest, ha a szü-
lők kívánságára egyik szomszéd kisegíti a másikat; ócska rozs-
dás legyeinek nevezi az 1868-ik t. 53-ik büntető törvény ezen 
esetre való alkalmazását. — Úgy szinte a lévai egyházhoz tartozó 
garam-ujíálusi lánygyülekezetben az ottani r. kath. lelkész-espe-
res, az evang. anya lánygyermekét megkeresztelte és a kivonat 
átszolgáltatását megtagadta, mert a szülőktől — úgy mond — 
a keresztelés előtt nyilatkozatot vett, mely szerint kívánják, hogy 
minden gyermekük a róni. kath. egyházban neveltessék, s ezt 
„megdönthetlen adatnak' nevezi, eljárása törvényessége fejében. 

Mind két esetet még e f. év Március havában feljelentet bem 
a magy. niinisteriumlioz orvoslás végett, de ekkorig választ nem 
kaptam. 

A lionti és zólyomi esperességben az 1868-iki t.-cz. értelmé-
ben több iskola megintetett, úgy szinte a bácsmegyei Szeghegy 
iskolája, túl népes voltuk, vagv pedig a tantermük célszerütlen-
sége és túlnépesedése miatt. — Nem kételkedem, hogy a meg-
intett egyházak, igyekezni fognak, a jövő tanévben a hiányokat 
pótolni, amint erről eleve is biztosítottak; de el nem hallgatha-
tom egyszersmind, hogy némely helyütt, mint teszem Börzsöny-
ben s más helyt is — az illető tanfelügyelő urak, nagyon is 
betű szerint ragaszkodnak a törvényhez s nem veszik tekintetbe, 
hogy híveink csupán önsegélyükre vannak utalva s hogy egy-
szerre nem képesek minden irányban eleget tenni a megkiván-
tatóságnak. Tagadhat!an más külömben a szembe szökő haladás, 
mely a népnevelés és iskoláztatás körül évről-évre kerület szerte 
mindinkább mutatkozik. 

A micsinyei- zólyomi lelkész Lacziak Emil botrányos maga-
viseletéről néni szükséges bővebben értesítenem a kerületi gyű-
lést. En őt hivatalától azonnal felfiiggeszettem; pöre folyamat-
ban van. 

E f. év, Január hó 15-én s következő napjain, a középiskolai 
törvény tárgyában az egyetemes Felügyelő úr ő Méltósága 
felhívása következtében, részt vettem. Az ezen egyetemes bizott-
ság megállapodásáról szóló jkönyvet szerencsém lesz bemutatni 
és a kerületi gyűlésnek jóváhagyás végett elébe terjeszteni. Csu-
pán egy tárgyra kívánom előzetesen is becses figyelmüket 
különösen felhívni arra, hogy, miután a ministeri középiskolai 
szervezet pontozatai közt, az érettségi vizsgálatok szóbeli tár-



gyai közt a „vallástan" nem említtetik, az egyetemes bizottság 
azt a vizsgálat tárgyául ugyan felvette, de nem irta körül, mily 
értelemben vétessék az elé a többi tantárgyból való érdemjegy 
meghatározása tekintetében, — méltóztassanak tehát az egyetemes 
gyűlésre menő kiküldöttek számára, tüzetes határozat indítvá-
nyozását utasításul adni, hogy valamennyi középiskolánknál e 
tekintetben is egyöntetű legyen az eljárás. Vannak ugyanis a 
a középiskolák igazgatói közt olyanok, akik a vallástanból az 
érettségi szóbeli vizsgálatot nem tar t ják szükségesnek és alkal-
mazandónak különösen azért, mert a növendékek némely közép 
iskolában, nagy részben nem protestáns vallásbeliek, s inkább 
arra kívánnak súlyt fektetni, hogy a vallástan, ne — mint kö-
zönségesen eddig bár melyikre a tanárok közül bizassék, hanem 
az erre különösen képzett és hivatottak által taníttassák a fel-
gynmasiumon végig. 

Ezen utóbbi felhozott érvet mi is egész lélekből üdvözöljük; 
mindazonáltal ezen szempontból is a vallástanból való szóbeli 
vizsgálatot okvetlen szükségesnek találjuk. 

A középiskolákat az ág. hitv. evang. felekezet nagy áldo-
zattal tar t ja lenn, tehát méltán követeli, hogy az ő hitvallása 
öntudatával bírjanak a növendékek. — 

Az ezidei érettségi vizsgálatok már is az országos törvény 
rendelései szerint mentek véghez, a kinevezett kormány képvise-
lők jelentésében. Az érettségi vizsgálatok szervezése tárgyában 
kiadott minist, utasítás szerint nem lévén szabad 8—12. növen-
déknél többet vizsgálni 8—9 órán át naponként, ezen igy meg-
nehezített, egy ember által nem végezhető munka végzésére, 
szívesek voltak engem helyettesíteni Sehneczen Nsgs Farbaky 
István, bányatanácsos, lyceumi helvi felügyelő Budapesten Nt. Bachát 
Dániel esperes és Tts Dr. Vaskó Endre, budapesti iskolai fel-
ügyelő urak. 

Érdekesnek tartom, a kerület Összes közép iskoláira vonat-
kozó számi adatokat itt közölni: 
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A tavalyi kerületi gyűlésen — tudva levűleg — felmerült 

némi aggodalom a miatt, hogy középiskoláink részéről, melyek 
nem képesek önerejükből a törvény szabta követeléseknek eleget 
tenni, az államsegély igénybe vétessék-e vagy sem? ß e tekintet-
ben az esperességek nyilatkozata bevárandó, hajlandók-e különösen 
a selnieczi kerületi lyceum további fennállására kívántató körül-
belül 8000 írthoz hozzájárulni? az esperességek — úgy tudom 
tagadólag válaszoltak, az egy budapesti német egyházat kivéve, 
mely azon esetre, ha a selmeci lyceum az államsegélyt igénybe 
nem venné, évenkint 100 irtot ajánlott fel annak fentartásához. 

Az egyetemes középiskolai bizottság pedig azt határozta, 
hogy, ha az egyes középiskolák államsegélyt igénybe venni szán-
dékoznak, az egyetemes gyűlés tartsa fel magának azon jogot, 
hogy az egyes kerületek részéről szándékolt ily államsegélyt 
igénybe vételét illetőleg, az ő jóváhagyása és fölterjesztése ut ján 
történjék. 

A mostani kerületi gyűlés tehát hivatva van arra, hogy a 
selmeczi lyceum folyamodványát a segél yzés ügyében az egye-
temes gyűlés elibe vigye, és ez által a vallás és közokt. minisz-
tériumhoz ajánlólag fölterjessze. 

A tanári nyugdíj intézetre vonatkozó nyilatkozatokat az illető 
középiskolai pártfogások részéről, a legfelsőbb helyre annak idején 
felterjesztettem. 

A középiskolaügy kapcsán sajnálattal kell jelentenem, hogy 
tanügyünk egy kiváló férfia Tatay István, tanári pályájáról 
megrendült egészségi okból — végkép lemondott. Azon kitűnő 
szolgálata, melyet mint pár já t ritkító tanár és igazgató évtizedeken 
át bizonyított, széles körben nehezen pótolható ürt hagy hátra. 

A különféle állami intézetek vizsgálatainál felekezetünk ré-
széről a képviseleti tisztet vállalni szívesek voltak: 
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A budapesti II. kerületi tanítónő képezde vizsgálatainál, úgy 
szinte az I. ker. fiképezdénél, Nt. Scholcz Gusztáv, budai lelkész. 
— Az ő értesitése szerint, képesítő vizsgálatot tet t 7 ág. h. ev. 

növendék. 8 bárha Dr. Kiss Áron jeles tanár, a növendékek 
egynek kivételével, aki középszerű tehetségű, a többi — az igaz-
gatók nyilatkozatai szerint — az összes tanítványok legjelesebb-
jeihez tartozván „jeles" eredménnyel állták meg mind a hittani 
vizsgálatot; mindazonáltal, részint mert Dr. Kiss Áron helvét hit-
vallású s állítólag nem is végzett theologus, kivánatos lenne, hogy 
a miért ínég 1877-ben kérelmeztem a nagymólt. minisztériumnál, 
alkalmazna t. i. az intézetben az ág. h. ev. növendékeknél ág. 
h. ev. katechetát — azt most ismételten kérelmezni szükséges-
nek tartottam, annál inkább miután tudom, hogy hasonló számú 
mózes vallásunknál, úgy szinte 2 görög keleti és 1 unitárius nö-
vendéknél külön-külön (intézetenkint 120 írttal díjazott) h i t tanár t 
nevezett ki. 

A losonczi állami tanitóképesitő vizsgálathoz Nt. Svehla 
Jrnos főesperest kértem fel. Értesítést vettem, mely fel fog olvas-
tatni. Úgy szinte a lévai tanitó képezdéről is, melyet Nt. Raab  
Károly esperes úr benyújtott. 

Segédlelkészekké felszenteltem: Kmety Mátyást Bajsára, Engis Fri-
gyest Szeghegyre, Holéczy Jánost Csaukra, Koricsánszky Pál t Te-
rénybe, Róth Bélát O-Yerbászra, Medveczky Károlyt Horhátra, Strba 
Jánost Nagy-Lakra, Zatkalík Károlyt Bánkra, Barto Mihályt 
Dunaegyházára, Lányik Gusztávot Szarvasra, Galle Istvánt K.-
Hartára, Dobronyovszky Gyulát Péterire és Vitális Gyulát Zó-
lyomba. Azon 12 év óta mióta suprs vagyok ekkorig 104-et bo-
csátottam ki munkásokul az Űr szellőjébe. 

Iiitjelölti vizsgálatot te t tek: Jeszenszky Ignácz, Lukács Pál, 
Orgován Gyula és Plavecz Gyula, kiket ezennel a főt. kerületi 
gyűlésnek olyanokul ajánlok, mint akik a kerületi segélyre vala-
melyik külföldi egyetemen érdemesek. 

Ö Felsége szinte a tavalyi gyűlés óta következő egyházain-
kat, részint templom, részint iskolák épitése czéljából legkegyel-
mesebben megajándékozta: Farnadot 300 Irt, Fóthot 100 írt, 
Ipoly-Veczét 150 írt, Cserény-Csacsinyt 100 írt, Mótyovát 200 
írt, Apatelket 200 írt, Sándorfalvát 200 frt . Összesen' 1250 írt, 
Mely legfelsőbb ily tetemes segély nyújtásért a legmélyebb hó-
dolat és hálával adózunk ez alkalommal is. — 

A némethoni Gusztáv Adolf egylet által Nt. Sztehlo András 
e. gyámintézeti ügynök révén — segélveztettek: Bánsági dia spóra 
591 frt 70 kr, Badin 29 írt 60 kr. Egyházas-Marót 59 frt 17 kr, 
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Fóth 224 frt 85 kr. Nagy-Szt-Miklós 100 írt 58 kr. Káva 49 frt 
90 kr. Hodrusbánya 39 frt 92 kr. Kaskantyú 47 frt 33 kr. Kis 
Csalomia 29 f i t 60 kr. Kopanicza 39 fr t 92 kr. Jakab falva 39 
fr t 92 kr. Losoncz 295 frt 85 kr. Újvidék 335 frt 76 kr. Buda 
262 frt 15 kr. Orsova 213 frt 2 kr. Resitza 49 frt 90 kr. Sám-
sonháza 236 frt 68 kr. Sándorfalva 94 fr t 67 kr. Szécsény 23 frt 
66 kr. Szeged 265 frt 34 kr. Fehértemplom 147 frt 92 kr. Zsem-
ber 29 frt 60 kr. Összesen 3207 frt 4 la-. 

A boldogult Zsedényi Ede-féle dijban — az 1879. kerületi 
gyűlés jk. 28-ík pontja értelmében — a következő tanítókat ré-
szesítettem: Benczúr Istvánt Szarvason, Uliha Józsefet F.-Petény-
ben, Brocken Istvánt Pilisen, Lehoczky Károlyt Latitvon, Ruttkay 
Andrást Százdon, Luppa Lajost Farnadon, Kudron Istvánt Má-
tyásfalván, Pausz Samut Birdán, Sensel Istvánt Ocsován, Veszel-
szky Pál t Pitvaroson. 

A Glosius-Artner-féle jótéteményben részesültek: Turcsányi 
Adolf 100 frt, Fűrész Ferencz 100 frt, Gretzmacher János 
100 frt, Kernuch Dániel 80 frt, Kiss János 80 frt, Scherer 
Konrád 80 fi-t, Klementis Cecília 60 frt, Molitorisz Ernesztina 60 frt, 
Mocskonyi Jozefa 60 frt, Okrutzky Emilia 60 frt, Szalay Katalin 
60 frt, Krausz Teréz 60 frt, Lippai Erzsébet 60 f'rt, Ritter Mária 
60 fi-t., összesen 1020 frt. 

Székács-alap Bansell Kálmán 100 frt, Kossányi József 50 fi-t, 
Dedinszky János 50 frt, összesen 200 frt. 

Mokossini Mihály-féle alapítvány Bevéte le 726 f r t 24 kr . Kovács 
Bélának 676 frt 24 kr. Kezelésért 50 frt. Összesen 726 frt 24 kr. 

Az 1884/85-ike szóló költségvetést köröztetés czéljából a 
főesperes urakkal annak idején közöltem. Az 1882-ik kerül, 
gyűlés jkönyve 19-ik p. alapján, új kivetés lett határozva. A 
pénzügyi bizottság e szerint j á r t el. Nem marad egyéb hátra, 
mint hogy az egyes esperességek, az új kivetést a jövő évre 

Glosius-Sámuel és Dániel-féle alapítván;) Kvacsala János, Tolnai 
József, Galle István, Kaczián János, Rgich Sánclor, Varga Pál, 
Klaar Fülöp, Bélák Géza, Nemes l 'á íy Mayer András, Marczy 
István, Bereczky Sándor, Pukánszky Albert, Szigetliy Lajos 14 
a 210 márka 2940 1750 írt 31 kr. 
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eszközöljék s árinak idején az illetéket pontosán á kerületi pénz-
tárba befizessék. 

Ezúttal megjegyzem, hogy ámbár 1883. óta sok új teher 
nehezedett a kerületi pénztárra, úgy — teszem — az özvegyek 
— kik a kerületi özv. árva intézet nem létében, annak tagjaivá 
nem lehettek — annak előtte csupán 200 frt osztalékban része-
sültek, úgy hogy egynek-egynek 7—8 frtnyi segély ju to t t ; miglen 
most 600 frt utalványoztatik számukra évenkint. A selmeczi 
lyceum azelőtt csak 2500 írttal gyámolít tatott ; miglen 1873 óta 
rendesen 3000 írtban részesül. — A pozsonyi theol. akadémia 
fentartásához évenkint 600 írttal járulunk. A selmeczi tanitó 
képezdére 700 ír t tal ; a kerületi özv. árva intézetet évenkint 600 
írttal segélyezzük. Azonkívül a losonczi tanítóképző vallás tanár-
nak 600 frt adtunk; Sámsonházának 300 frt. Báthnak 150 f r to t . 
Záwadának 180 frtnyi tartozását elengedtük; a beszterczebányai 
gymnasiumnak évek óta 100 frt jutalomdíj czimén nyujtunk. 

Mégis az 1883-ik évvel a kerületi számadások úgy zároltattak, 
hogy az 1873-ik évben kimutatott 65,910 frttal szemben, 88,160 
frtot tesz ki a kerületi pénztár tőkéje, s igy 10 év alatt 25,250 
frtnyi szaporulatot értünk el. 

Takarékoskodunk, nem hogy a tőkét tudj ' Isten mennyire 
szaporítsuk; hanem azért, hogy inkább a gyümölcsöző tőke utáni 
kamattal rendelkezhessünk s ezzel segélyezhessük az arra szorult 
egyházakat. 

Népmozgalom 1883-ban: 

Esperesség 
I * 
Keresztel-

tetett 

Temette-
tett 

Eskette-
te t t 

Lélek-
szam 

Bács-Szerém . . . . 3506 2580 853 69,784 
Bánát 1645 1184 392 29,000 
Bars  124 100 29 3,000 
Békés 6013 3273 1205 106,855 
Budapest 920 759 297 15,712 
Hont 716 654 276 23,075 
Nógrád 1762 1314 529 44,485 
Pestmegye . . . . 2212 1852 467 40,583 
Zólvom 1486 1237 399 38,823 

Összesen 18,384 12,953 4447 371.317 
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Az esp. és k e r ü l e t i á r v a i n t é z e t e k á l l apo tának 
k i m u t a t á s a : 

Esperesség 
Töke 

f r t 

1882/83 
szaporodás 

f r t 

Nyugdíjaz. 
• 

száma 

Nyugdíj 
összeg 

frt, 

Bács-Szerémi lelkészi . 11,159 304 16 857 
Bánát 13,260 495 11 813 
Bars  1,636 109 2 80 
Békés 44,320 1909 23 2540 
Budapest 53,808 2540 6 1280 
Honti lelkész-tanári 9,260 328 7 560 
Nógrád papi . . . . 23,563 225 19 1480 

„ Bánóczi 13,203 — 37 929 
„ tanítói . 9,099 364 6 210 

Pestmegye . . . . 32,630 1998 13 825 
Zólyom közös 15,277 975 10 760 

„ Grenczner-féle 3,283 77 5 165 
Beszterczebányai helyi 6,501 434 3 244 
Kerületi 39,222 5077 22 607 

Összesen 276,217 ! 14,835 180 1 10,358 
i 

Báes-szerémi esperesség . 
A) Meghaltak: Babilon Lajos bajsai lelkész, Rohonyi Nándor 

glozsani tanitó. B) Változások: Jeszenszky György bingulai lelkész, 
hivataláról leköszönt. Kvacsala Károly bingulai lelkésszé; Kmety 
Mátyás bajsai lelkészszé lett. Korossy Emil új-pazuai helyettessé 
utódlási joggal kineveztetett. — Segédlelkészekké lettek: Rótli 
Béla Ó-Verbászon, —- most Cservenkán, Engisch Frigyes Szeg-
gyen, Krcsméry Milos Petrováczon. — Tanítókká lettek: Gott-
hardt Sámuel Bulkeszen, Kutlik Dániel és Krizsán Ernő Glo-
zsánban, Treutler Károly O-Kéren, Brenner Károly Szeghegyen, 
Maliak József — illoki levita Felső-Lövőre meglett híva tanítói 
képezdébe. A petrováci, és torzsai egyház fennállásuk 100 éves 
jubileumát ünnepelte. Amaz okt. 21. ez május 15-én. 

Luther négyszázados emlékünnepe alkalmából adakoztak: Simo E n -
dre, és neje Ilona Kulpíni lakosok 2700 frt értékű fertály földet 
ajándékoztak az egyháznak. Schmidt Károly torzsai biró s ügyelő 
a 10,000 frtnyi alapítványon kivül még ez alkalomból 1000 irtot 
iskolára ajándékozott. Az egyháztagok pedig 144G frt 59 krt 
gyűjtöttek. Kretschmer Ernő ez alkalomból az újvidéki egyháznak 
100 frtot, és egy Luther képet ajándékozott. —- Az esperesség 
egyházainak ingatlan vagyona, az esperességi telekkönyv szerint 



teszen : papi fekvőség 840 holdat; tanítói: 319 h.: egyházi föld: 
90 h.; iskolai: 77 li.; templomi porta 11; temetők: 124; összesen 
1461 hold. — Tőke: 30,761 frt, iskolai tőke: 25,466 frt, 

C) Építkezések s áldozatok: Bésánia imaháza udvarát kőfallal 
bekerítette. Gospodince fiokegyliáz bochumi aczélgyárból 264 kg. 
súlyú aczél harangot szerzett 250 írttal. Nem külömben Keresedin 
leány egyház is 2 harangot ugyan csak fenti gyárból hozatott, 
mely május 11-ikén beszenteltetett s rendeltetésének átadatott , 
Kisker iskola építésére 50 ezer téglát égetett. — Kiszács 1000 
irtot meghaladó költséggel renováltatta egyik iskoláját, Ku-
czura rnult évben a templom padjait, ablakait, karzat já t s orgo-
náját befestette s aranyoztatja 3200 frton. Ez idén második 
tantermet is fog felállítani. — O-Kérnek Pálakovics Izsák uj-
verbászi izraelita s ókén földbirtokos 60 tftnyi értékű csillár 
formájú lámpát ajándékozott. Werle Henrik pedig egy kis csinos 
oltárképet. A paplak belől ki lett festve, a ház körül kitég-
lázva 72 ű'ton. Az egyháztagok birtoka a határban fekvő kincs-
tári föld megvétele következtében 800 katastr. holddal szapo-
rodott. Szurcsinnak a francfeldi ev. egyház ajándékozott egy 
keresztelőkőt, pénzbén pedig 192 irtot. Fogadja köszönetünket, 
Kovil Sz. Iván orgonát vett 656 frtért. Lalitvi egyház Pozdech-
féle utódokkal szerződést kötött két új harang megszerzése s 
a régi harang ujonnani felszerelése dolgában 1100 fi-t költséggel. 
A tanítói fúndust bekerítette 300 írtért. Egyes elszerencsétlenült 
egyházak felsegélyzésére tetemes áldozatot hozott. — Palánka 
egy megaranyozott kelyhet vett, s Illokon Simo György 21 frt. 
ajándékozott az egyháznak, szinte egy kehely megszerzése végett. 
Petrovácz orgonáját 200 írttal javít tat ta. Szegliegy legnagyobb 
10 mázsányi harangja elrepedvén. Walser Ferencz budapesti 
gépgyáros által újból öutette 660 írt. Uj-Sóvén Leopold Jakab 
földbirtokos az egyház szegénysorsú tagjainak 10 irtot ajándé-
kozott. Torzsai egyház temploma oldalán levő uradalmi korcsmát 
6000 frtért iskolának megvette. E czélra adakozott az egyház 
2426 frt 59 krt. Schmidt Károly maga 1000 frtot. Ugyan ez a 
templom és torony közti á t járatot üvegajtókkal becsináltatta 
100 frtnyi költséggel. Özv. Thalheimer Magdolna egy 50 frtnyi 
értékű oltárteritőt vett. — Uj-Verbász egyik iskolájában uj pa-
dokat csináltatott 157 írton, — Zimonynak egy jól tevő — egy 
pár fagyertyatartót ajándékozott viaszgyertyákkal együtt. Újvidék 
templom alapja tetemesen növekedett. 

Készpénzben volt m. é. zárszámadás szerint 6884 fit 13 kr. 
A templom alapból előlegezve az egyháznál 644 frt 81 kr. 
Az egyház megadóztatta magát . . . . 4873 frt 94 kr. 

Összesen 12401 frt 98 kr. 
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D) Segélyezések: Némethoni Gusztáv A. egylettől kapott Új-
vidék: 385 frt 72 kr. Zürichi prot. egylettől ugyanaz 47 frt 60 
kr. Utazó lelkész az esperességtől 100 frt. — 

E) Irodalom: Farnler Guszt. Adolf írt egy könyvet e czím 
ala t t : „Torzsa und seine Ansiedlung." Petri Károly Uj — Só ve 
monográfiáját. Spannagel József: Ein Jahrhundert der Span-
naglischen Familie. 

Bánát i esperesség . 
A) Változások: K. Semlakon (Gretzmacher Frigyes helyébe, 

a ki Galicziába Új-Szandeczre távozott) Nyácsik Endre, volt t. 
buttyini administrator választatott lelkészül. T. Buttyinban Kiss 
Kálmán volt lajosfalvi segédlelkész lett administrator. Hessler 
Sámuel Franczfeldre, Zatkalik Károly Lajosfalvára hivatott meg 
segédlelkészül. Schroth Péter, utazólelkész Schwalm János segéd-
lelkész lett Temesváron. Hajdusiczán Gőrik Lajos lett ideiglenes 
tanitó. Korponav Adám teési tanitó nyugdíjaztatott . Felügyelő 
let t : Karansebesen Müller Jakab Fülöp. 

B) Építkezések, áIdozatok: Liebling iskolát épít 1300 frtnyi, költ-
séggel. A Luther-ünnepély alkalmából a hivek egy „Lutherfond" 
alapítványt tettek, melynek kamataiból szegény gyermekek köny-
vekkel lá t ta tnak el. Birda 206 irtot költött iskolája tataroztatá-
sára. Hajdusicza a Luther ünnepély alkalmából harangját átöntette 
67 frt költséggel. Ferdinandsberg temploma berendezésére 26 frt 
92 krt adott ki. A Lutherünnepély és 25 éves fennállásának 
megünneplése alkalmából Lnther és Melauchton képeit 12 fi-t és 
egy csillárt 162 frton vett. A Karánsebesi leány egyház tagjai 
Müller Fülöp beiktatása alkalmából 28 ff tot adtak össze az egy-
ház javára. Resicza 200 irtot törlesztett a templomhely vételéből 
származott adósságából. Epületei javítására 60 frtot adott ki. 
Pancsova a Lutherünnepély alkalmából egy magyar-német vasár-
napi iskola részére egy tantermet rendezett be. A Luthertársaság 
részére 9 frt 44 krt gyűjtött . Épületei javítására 186 frtott köl-
tött . A Herteleiidyfalván telepített hivek addigis, a mig iskolát 
építhetnek, egy magánházat béreltek ki iskola czélokra, s abban 
két iskolatermet felszerelve tanitó hiányában az isk. gyermekeket 
két egyháztag által taní t ta t ják 12 frt havidíj mellett. Orsova 
templom és paplakot épit 5000 frt költséggel. Ijajosfalva egyházi 
épületei javítására 60 frtot fordított. Az egyház-iskolai vagyont 
kezelő bizottság a lelkésznek a számadások liiv és pontos keze-
léseért 1883 évtől 200 frtnyi, évi tiszteletdijat szavazott meg. 
T. Buttyin paplaka javítására 35 irtot fordított. Antalfalva a Lu-
therünnepély alkalmából egy harangot szerzett be. Az offertorium 
egy részét Luther életrajzát magában foglaló könyvecskék be-
szerzésére fordította. Paplakát 150 frt költséggel javítat ta. A 
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Steierlaki hívek a LutherünnepéU alkalmából 25 irtot gyűjtöttek 
imaházuk felszerelésére. 

C) Segél nézések, adományok: Sándorfalva templom-építési czélra 
segélyt nyert Korén Is tván szarvasi nyugalmazott tanártól 100 
Irtot. Özv. Kvacsala Jánosnétól Szarvason 20 frtot. Járosi Pál 
sándorfalvi tanítótól 24 frtot. Járosi Sándor kovácsmester ut ján 
20 frtot mint t. argdáczi gyűjtést. A lajosfalvi egyháztól 109 
írt. 20 kr. Esp. gyámintézettől 28 frtot, a ker. gyámintézettől 
30 frtot. A temesvári egyháztól 25 frtot. Ugyancsak Sándorfál-
vának Kernucli szül. Koren Julia úrhölgy egy értékes bársony 
oltár-terítőt, Kernuch Zoltán, Aranka és Emil egy olajfestésű s 
aranyozott keretű oltárképet ajándékoztak. Barnet Károly, te-
mesvári építész a templomba egy papi széket készíttetett ingyen. 
Temesvár templomába Babusnik Ágoston a Lutherünnepély alkal-
mából oltár-rácsozatot és papiszéket állíttatott 600 frt értékben. 
Strasser Fanni úrhölgy egy díszes oltár-bibliatartót ajándékozott. 
Vukovának Nagy Lenke kisasszony szép oltárteritőt adott. Versecz-
nek az ottani nőegylet egy 110 frtos templomcsillárt ajándéko-
zott. Versecz városa az eddig az iskolának adott subventiót 600 
frtot az egyháznak adományozni határozta. Birda a vall. és köz-
okt. ministertől iskolai tanszereket kapott. A lelkész 20 frtot ado-
mányozott az egyháznak. Franezfeleinek a Luther ünnepély alkal-
mából az egyház nőtagjai 67 frtnyi ezüstkannát ajándékoztak. 
Ugyanezen alkalomból több egyháztag 222 frtnyi alapítványt 
tett, melyhez az egyház is évenként 20 frt tal fog járulni, s mely 
alapítvány kamatjai szegény árvák segélyezésére fognak fordít-
tatni. Ferdinandsbergnek a Lutherünnepély alkalmából Fraenk Fri-
gyes Ottó 20 frtot és a gyermekeknek könyveket, Báró Hab er  
Lajos 300 fit és korán elhányt fia életnagyságú képét ajándé-
kozta. A karansebesi leányegyháznak Diemer Károly (rkth) 12 frtot 
adományozott. Resiczának Kopp Emil 50 frtot ajándékozott. Tagos 
egy az egyház javára rendezett tánczvigalom jövedelméből 140 
frtot kapott, melyhez a lelkész 10 frttal járult . 

Bars i esperesség. 
A) Halálozások: — 
B) Változások: A vezekényi tanitó Rohács Ödön Csaukra ment 

át, ennek helyét a lévai Frecska István foglalta el. — Felügye-
lőkké újra lettek megválasztva: Léván Boleman Ede, Vezekéiry-
Farnadon Belcsák László. 

C) Építkezések, áldozatok. Körmöcbánya a p a p l a k k o n y h á j á t ki-
padoztatta 11 frtnyi költséggel, a temetőre új vasrácsozatú kaput 
csináltatott 247 frtnyi költséggel —- mind a Ivét kiadást a város 
pénztára fedezte. — Farnad a m. év Szept. 4-én leégett templo-
mát és iskoláját helyreállította körülbelül 200 ftnyi költséggel. 

2 
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— Léva iskolájába 29 frt 50 kr. árú tanszereket szerzett s 130 
frtnyi kiadással tornaiskolát rendezett be. Ezen rendkiviili kiadá-
sok 2422 frtot tesznek. 

D) Kegy adomány ok Körmöcbánya a várostól rendes 1000 írton 
kivid a fentemiitett építkezésre 259 frt 69 k r t ; Roxer András 
pályafelvigyázó fáradozása folytán a pályaszemélyzet s mások 
körében eszközölt gyűjtésből, melyhez maga gyűjtő 25 frt tal járult, 
egy 59 frt értékű csillárt a templomba; Bada Emilia hajadontól 
3 selyemteritőt az oltárra, kehelyre ós szószékre; Chabada csa-
ládtól 50 drb könyvet a levéltár számára; Paulínyi családtól 
hagyomány fejében 25 frtot, Horn Vilmos és nejétől olt ár szőnyeget, 
Forster Imre és nejétől szinte oltárszőnyeget; egyesektől 22 frt 
60 krt (benne Chabada József egyházi felügyelő adománya a 
confirmacio alkalmából 20 fitos arany = 9-60); többektől oltár 
és csillárgyertyát körülbelül 25 frtnyi értékben. — Vezekény az 
építendő paplakra Belcsák László felügyelőtől 15 frt, a nagy 
szelezsényi egyháztól P25, az ásandó kútra a felügyelőtől 15 frtot, 
Zajacz András lelkésztől 5 frtot. többektől 45 fr tot ; a felügyelő-
től szorgalmas tanulók számára 4 frtot és jutalomkönyveket. — 
Farnad kapott templomra és iskolára összesen 884 f r t 22 krt. A 
kegyes jóltevők élén tündöklik O cs. és ap. kir. Felsége a király 
300 írttal, a kerületi gyámintézet 100, az egyetemes 50 frttal. 
Az adományozók közt van az esztergomi primatia is 60 frt ér-
tékű fával; a selmeczi lyceum küldött 2 bibliát és 20 uj-szövet-
séget; a tanító kapott a superintendenstől 100 frtot (Zsedényi-
ánum) és a nm. közoktatásügyi ministeriumtól 30 irtot és 1 ara-
nyat ; szorgalmas tanulók az esztergommegyei felügyelőtől 2, 
Belcsák László felügyelőtől 4 frtot. — Léva a várostól 100 irtot, 
egyes hívektől részint készpénzben részint anyagban a torna-
iskola felszerelésére 120 fr tot ; nevezetesen: Boleman Ede 10 frt, 
ifj. Boleman János 5 frt, Boleman József 5 frt. Burkovszky Ár-
pád 2 irt, Fizely Lajos 2 frt, Fogler Lajos minden vasanyagot 
és 12 pár 1—'Akgos vassúlyzót, Balbach Lajos 2 frt, Leidenfrost 
László 5 írt, Leidenfrost Gyula 10 írt, ifj. Leidenfrost László 6 
írt, Leidenflost család a tölgy faoszlopokat és mászórudakat, dr. 
Medveczky Károly 5 frt, Medveczky Sándor 3 frt, Nóvák József 
2 frt, Ulreich Nándor gondnok 5 pár súlyzót. —- Pózer Mihály 
podluzsáiryi lakos 6 oltárgyertyát. — Mindezen kegyadományok 
képviselnek körülbelül 2893 frt 36 krt. 

Budapes t i esperesség . 

A) Változások: a magyar-német egyház deáktéri elemi iskola 
első leányosztálya tanítói állására Küttel Kornélia hivatott meg. 

B) Építkezések, áldozatok ; a magyar-német egyház tanítói lakásból 
tantermet készíttetett; a budai egyház szintén lakásból egy tan-
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termet alakított 250 írt árán. A német-egyluíz a szegény kon-
íirmandusok ruházására „Luther-alapot" alapított, melynek tőkéje 
700 frtot meghaladja; a szláv egyház szegény iskolás gyermekek 
mházására és tanszerekre 69 irtot gyűjtött, a budai egyház sze-
gény tanulók mházására 428 frtot adott össze; ugyanott az 
egyház függő adósságának törlesztésére 468 frtot adakoztak, 
ugyanott az iskolai x bál 103 frtot jövedelmezett. A Luther-ünne-
pélynél felmerült 65 frtnyi díszítési költség magán adakozásból 
íédeztetett. A váczi egyház tagjai Luther-ünnepély alkalmából 
templom megújítására 107 frt 52 krt adtak össze. 

C) Segélyezések, hagyományok: a magyar-német egyháznak Küt te l 
Jozefa 100 frtot hagyományozott; hazai első takarékpénztár a 
főgymnasiumnak 300 ff tot adott. A német egyháznak gróf Stein-
lein Otto 21 frtot, Steinacker Ödön 50 frtot, Künzel János ha-
gyatékképen 20 frtot ajandékoztak. A szláv egyháznak Szent 
Ivány Adolf volt felügyelője 102 frt 78 krt adományozott. Özv. 
Krekács Jánosné templom betörés alkalmával elrabolt oltár sző-
nyeg megvételére 30 frtot gyűj töt t ; Budapest főváros törvény-
hatósága a -szláv egyház eddigi rendes évi segélyét 1200 frtról 
2000 írtra emelte. A budai egyház a Gusztáv-Adolf egylettől 
262 irt 15 krt és a fővárosi egyesült takarékpénztártól iskolája 
számára 50 irtot kapott. A váczi egyház a gyámintézettől 41 
fr t 88 krt nyert. 

D) Irodalom: Doleschall Sándor: „M. Luther" három felol-
vasást tartalmazó könyvét Hornyánszkv Viktor adta ki; a szláv 
egyház presbyteriuma Bacliat Dániel és Droppa Vilmos Luther-
ünnepélv alkalmával tartott beszédeit kiadta; egyházi és iskolai 
évi értesítők nyomtatásban megjelentek. 

Békés i esperesség1. 
A) Halálozások: E l h u n y t a k Osztroluczky Géza, ez esperesség 

négy évig volt buzgó, áldozatkész vil. felügyelője; Tusjak György, 
tót-komlósi tanitó: Szlovák Soma és Vilim János esp. főgymna-
siumi tanácsosok. 

B) Változások: Szentes püspökileg kinevezett papja, Petrovics 
Soma rendes lelkésznek megválasztatott. T.-Komlóson több ta-
nitó lett rendes tanítónak választva. 

C) Építkezései:, áldozatok. Alberti volt imaházát átalakította 
iskolává s egy részét szobává a tanitói lakhoz, — régi iskoláját 
pedig presbyt. teremmé és magtárrá, mire s egyéb egyh. épüle-
teinek tatarozására 722 frt 25 krt költött ; templ. csillárt szerzett 
105 írton; tanszerekre kiadott 27 frtot. Önkéntes adományokból 
befolyt 88 frt. Apatelek takarék-magtára 67 kb. búzára felszapo-
rodott. Arad Luther születésének 400-ik évfordulója alkalmából 
222 írton ezüst kelyhet és boros kannát vet t ; 250 frttal Luther-
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alapot létesített; segély-alapját 65 írt 56 kr gyűjtésével 502 írton 
felül növelte; isk. könyvtárra begyült 63 frt 80 kr, melyből 58 
frt 80 krt azon czélra fel is használt. Bánfáivá építendő templo-
mához ismét 100 ezer téglát égettetett, mire a behordással 
együtt 1110 frt költött; a paplak szobáit 50 írton uj ajtókkal 
lát ta el; vett 4 hold földet s a vételár felét 535 í'tal le is űzette. 
T-Bánheyyes 2-ik isk okija nagy obi) ára elkészült 1600 frt kiadással. 
Luther emlékünnepén 42 frt alapot gyűjtött. M-Bérény tót, gyűj-
tött kegyadományokból s oífertoriumokból 373 frt 78 krt; tornyát 
bádoggal, templomát zsindellyel újra fedette s a falakat meszei-
tette 6296 Irt 11 kr költséggel. M.-Berény, német, két ócska 
harangja helyébe önkéntes adakozásokból szerzett 3246 frton 
4 uj harangot, melyek legnagyobbika 13 mázsás. B.-Csaba nagy 
templomát újonnan fedette, kívül belül meszeitette, vas sorom-
póval körül kerítette 23000 frt költséggel. Marik János presbyter 
ajándékozott az egyháznak 200 frt értékű templ. csillárt és egy 
60 frt értékű ezüst ostyatartót. Luther négyszázados emlékünne-
pére az egyház feldíszítette presbyt. termét a nagy reformátor 
életnagyságú arczképével, melyet Haan Antal művészien festett. 
T-Földvár templ. karzatára vasból csigalépcsőt öntetett 300 frt 
költséggel. Gyoma u j paplakot építtetett, melyért már a vállal-
kozónak 3400 frt fizetett, azon kivül kerítésre s gazdasági épü-
letekre költött 162 frt 36 krt. E kiadásokhoz ujabban járul tak 
ifi. Eiler Mihály 50, Eiler József 10 írttal, többen kisebb össze-
gekkel és fuvarral. Weidinger György, buzgó egyháztag, az uj 
paplakba két 60 f i t értékű vaskályhát adott s mint évek óta 
teszi a templom oltárát ellátta kellő számú gyertyával. T-Komlós 
saját szükségleteire gyűjtött 151 frt 52 krt. Machan Pál presbyter 
a templom főaj tajára egy 100 frt értékű szélfogót csináltatott, 
Az egyik paplakon szerencsétlenségből támadt tűz által elham-
vasztatott gazdasági épületek helyreállítására az egyház 800 frt 
költött. A presbyterium Luther emlékére 200 írt alapított, mely-
nek kamataiból évenként 4 jó énekes szegény tanuló énekes 
könyvvel fog megajándékoztatni. Makó imaházát újonnan kikö-
veztette ; Luther emlékünnepén uj templomi alapot létesített 
673 frttal, mely csakhamar 1200 írt erejűvé lett. Nagylak épít-
tetett az egyik paplakon melléképületeket 1200 frton; templomát 
szép papiszékkel díszítette s a padokat befestette. Orosháza egy 
uj tantermet építtetett 3000 f i t értékben; megszerezte Luther 
arczképét a tanácsterem számára 51 fr ton; kegyes adományokból 
gyűjtött 1410 frt, e közt van f Lázár István (rkath) 800 frt 
hagyománya. Filiái: Sz. Sz. Tornya iskoláját 65 frt kiadással 
javí t ta t ta ; P.-Földvár hivatalszobát építtetett 200 frton. Bitvaros 
önkéntes adakozásokból bevett 471 írt 56 kr t ; uj paplakot épit; 
16 változatú u j orgonáját, Sasko Márton remekmüvét felszentelte; 
ist. tiszteletnél a responsoriumoknak négy liangu éneklését ál-



landósitotta. Szarvas tanyai s szölőbeli 8 iskolájának szervezését 
megkezdvén, azok mindegyikéhez 20 kb bnza és 200 írtból álló 
tanitói fizetést alapitványozott a lakáson kivül, s már ez évben 
is valamennyi külső tanitó fizetését a szülők helyett egészben 
magára vállalta: az u. n. ezüst szőlőkben iskola-teleknek 470 
írton 1 hold földet vett s azon uj iskolát épit ; a Sziráczky-féle 
iskolát uj tanteremmel lá t ta el mintegy 1500 f r t ; templomának 
repedező falait s Folthajtásait vasrudakkal 1355 ff ton kapcsol-
ta t ta össze; volt lelkészének, Jancsovics Istvánnak, 300 frt évi 
nyugdijat szavazott meg; a régi magyar paplak helyébe alkal-
masb házat vett 3800 ír ton; uj templom- és iskola-térnek csere 
és ajándék u t ján a várostól 6 holdnyi telket szerzett, s ezt 1020 
frt költséggel bekerítette. Szeged az általa rendezett sorsjátékból 
2894 frt 34 krt vett be; emelt temploma telkén épületet, mely 
egy a hitoktatás és énektanitás czéljainak is megfelelő tanács-
teremből és egyházi lakásból áll, — mihez a város 100000 téglát 
adományozott. Szemlak egyh. épületeinek ta tarozására 260 irt 
költöt t ; 180 írton a paplakon egy melléképületet emelt; gyűj-
tött 34 ir tot ; az isk. mulasztásokért beszedett bírságokért iskola 
számára 7 írton térképet szerzett. Szentes 194 frt költséggel 
javí t ta t ta egyh. épületeit; elhunyt érdemült lelkésze Balassa János 
temetési költségeihez 100 frt tal j á ru l t ; az uj lelkész, Petrovics 
Soma. elődjének özvegye javára fizetéséből 100 frt bocsátott az 
egyház rendelkezésére. N.-Szt-Miklós a kiéli Gusztáv-Adolf egy-
lettől 409 frt 36 kr segélyben részesülvén, ebből tar tozása fejében 
a lelkésznek 245 s építkezésekért 50 frtot rót t le. F.-Varsand 
földvételi kölcsöneinek kamat já t , illetve azok törlesztendő rész-
letét 253 írt 33 ki' fedezte; paplakát 247 fr t költséggel zsinde-
lyeztette ; templomi alaptőkéjét uj adományokból is 302 fi-t 37 
krig növesztette. 

D) Segélyezések, adományok. Alberti templ. építési költségeinek 
fedezéséhez a f.-varsándi egyház 2 írttal járult . Ha ra j János 
egyháztag 5 fr tot hagyományozott ; szarvasi Gál Jánosné szül. 
Roszík Judi t oltárdíszt, alberti Varga Mátyás oltárra és csillárra 
22 darab gyertyát ajándékoztak. Apatelek kegyadományokból 
bevett 250 frt . Arad özv. Glatz An tahié elhunyt férje 500 fr tos 
hagyományát az egyháznál lefizette; gyámintézetnek 7 fr t 84 kr, 
egyéb jótékony czélokra 32 frt adott. Bánfalvának Polgár János 
szentesi birtokos az építendő templomra 2000 db téglát ajándé-
kozott. Bánhegyesen az egyházi hivatalnoknak a m. kir. kincstár 
10—10 kat. hold. földet hasí t tatot t ki használatra személyhez 
kötötten. M.-Berény, tót, az apatelki egyháznak 50, L.-Szt.-Mik-
lósnak 50, Miskolcznak 10, orsz. prot. árvaháznak 10, ev. gyá-
moldának 10, azon kivül több egyház és iskolának — összesen 
161 írt jut ta tot t . M.-Berény, német, jótékonyságát 238 írt 73 kr 
kiosztásával gyakorolta. B.-Csaba jótékony czélokra kiadott, ide 
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nem értve számos kisebb adományt, L.-Szt.-Miklósnak 100, buda, 
pesti tót egyháznak 20 frt. T-Komlós adományképen kiadott 
128 Irt 25 krt. Makónak özv. Návay Károlyné hagyományozott 
50, Jurányi Istvánné 10 írt. Orosháza kiosztott: kórházi szegé-
nyeknek 56, szegény iskolásoknak 225, orsz. prot. árvaháznak 
60 frt és élelmi czikkeket^ szegény egyházaknak stb. 200 frt. 
Fiivaros reform, ünnepi 5 frt offertoriumát iskolás gyermekek 
segélyezésére fordította. Szentes özv. Fábry Józsefné, Molnár 
Terézia asszonytól hagyományképen' 100 frtot kapot t ; Stark 
Nándor könyvkereskedő viznyomatu pecséttel ajándékozta meg 
az egyházat. F.- Varsánd adakozása egyes egyházaknak s más 
intézeteknek 58 frt osztott szét; B. Edelsheim Gyulai L. úr évi 
20 írt adományát felvette. — 

Honti esperesség . 
A) Meghaltak: Blaskovits Imre drényói lelkész, Wengericzky 

András udvarnoki lelkész, Schmor Gyula devicsei és prencsfalusi 
felügyelő; Hraskó András csanki, Szalay Pál derzsenyei és Scherfel 
János nyugalomban levő börzsönyi tanitók. — Önként leköszön-
tek : Kuzma Károly f.-almási lelkész, Sembery István teszéri 
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felügyelő és Miskolczy Samuel Nemes-Varbóki tanitó, 

B) Változások: Blaskovits Milyduch drényói és Szlávik György 
f.-almási lelkészekül lettek megválasztva; Teszéren Thuránszky 
Zoltán, Prencsfalun Haincz Hugó ügyész urak, s Devicsén Kauf- 
mann Antal szent-antali erdőbiró választattak felügyelőkül. Ta-
nítókká lettek: Borbély Károly volt szakálosi Teszéren, Korda 
József volt teszéri segédtanító Szakáloson, Halay Gocsárd volt 
1 edényi tanitó Prandorfon, Svonyavecz János volt bátlii segéd-
tanító Ledényben, Rohács Ödön volt fakó-vezekényi tanitó Csau-
kon, Bagyinka Pál volt losonczi képezdész Korponiczán, Lábát 
János Nemes-Varbókon. Segédlelkészektil lettek: Holéczy János 
Csaukon és Koricsánszky Pál Darázsiban, segédtanítónak pedig 
Kubis Emil képezdész hivatott meg Bakabányára. 

C) Építkezések s beruházások: Almáson adakozás utján befolyt 
20 frton oltár és szószék teríték szereztetett. Bakabánya templom 
tornyát befestette 130 írt költséggel s másnemű javításokra 80 
frtot költött. Báth templomadósságából 300 frtot törlesztett 
s javításokra 350 irtot adott. Csali önmegadóztatás ut ján be-
folyt 1000 írtai templomát zsindelyeztette, s azt a toronnyal 
együtt újból vakoltatta és kimeszeltette. Cseri a tanitó lakását 
egy szobával bővítette 120 frt költséggel. Dacsolam templomfalát 
12 írtért kiigazítafta. Darázsi javításokra 130 irtot, fordított 
Ősöd iskolát épít. Közép-Palojta a tanitó lakásához gazdasági 
épületeket emelt. Prandorf 1250 írtért díszes orgonát szerzett. 
Pribely templomát két kápolnájával s a templom párkányát 
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zsindellyel fedette 500 frt költséggel. F.-Rakoncza ú j iskolát épí-
tett 856 írt költséggel. Selmeczbánya a német-magyar lelkész 
lakását és két iskolatermet átalakította, önkéntes adakozásból 
befolyt 1350 frt. Százdon a templomépítés alapja 4803 frtra 
felszaporodott. Szuliány tantermet 400 frton épített. Terény 
új tantermet. Teszér templomot épít. Udvarnok iskolajavításra 
320 irtot fordított. Építkezésre s javításokra fordíttatott 11758114. 

D) Kegy adományok: Bakabányán Honko Zsuzsanna szül. Krump 
266 frt értékű ezüst feszületet, Schmidt János és neje 22 fr t értékű 
csokortartót ajándékoztak. Bagonyán Br. Nyáry Béla 30 f r tára 
egyházi levéltár szekrényt ajándékozott. Báthban a hivek 70 írt 
értékű oltár és szószék terítőt szereztek. Börzsönyben a tanitó 
jövedelme egy hold szántófölddel szaporíttatott, Gregersen Lujza 
asszonyság mint rendesen ez évben is 6 drb viaszgyertyát ado-
mányozott, egy más urihölgy 20 frt értékű bársony perzselyt és 
oltárvirágokat, egy özvegynő fekete oltárteritőt 28 frton, egy más 
valaki 20 frton zöld oltárteritőt, s egy névtelen 40 frton fehér hím-
zett teritőt adományoztak. Kis-Csalomián Kohn Ármin földbir-
tokos szorgalmas tanulók közt 3 frtot osztott szét. Csallon egy 
névtelen 20 frtot adott iskola építésre. Csaukon Majláth Istvánné 
szül. Leindenfrost Flóra ő méltósága 16 fr tára magyar énekes 
könyvet szerzett az egyház használatára. Vinkler János felügyelő 
10 frtot, Dianovszky István örökösei és Repiszky János 6—6 
frtot, egy névtelen pedig 10 f r tára 2 pár viaszgyertyát adott. 
Derzsenyén Krajcs András 50 frtot ajándékozott az egyháznak. 
Egyház-Maróton : Gróf Steinlein Ottó 200 frtot adott templom-
építésre. Prandorfon Klucska és Chrasztina egyháztagok 37 frt 
értékű gyertyatartókat szereztek. Özv. Zelenka Pálné 200 frtot 
hagyományozott az esp. özv. árva intézetnek. Hodrusbányának a 
selmeczi takarékpénztár 15 frtot adott. Közép-Palojtán Bende 
Miklós földbirtokos 4 frtot a legszorgalmasabb tanulónak és Pri-
belyen Laszkáry Pál földbirtokos 2 frtot hasonló czélra ajánlott 
fel. Terényben Albertik Mihály 60 frtot hagyományozott az egy-
háznak. A kegyes adakozások összege meghaladja az egy ezer 
forintot. 

Nógrádi esperesség . 
A) Meghaltak: Galli Lajos kis-zellői, Frenyo Nándor sztpéteri 

nyugalmazott lelkész. Szutorisz István alsó-tiszovniki és Steinhű-
bel Sámuel berzenczei tanítók. 

B) Változások: Floro György gács-lehotai tanitó nyugalomba 
lépett; Edvi Illés agárdi egyházfelügyelő, hivataláról lemondott. 
Poltáron Kossuch Gyula, Maskován Dr. Bogdan Tivadar lettek 
egyházfelügyelőknek megválasztva. Tanítókul választattak: Szu-
torisz István Alsó-Tiszovnikra: Benczúr József Veresre, Sztik Pál 
Maskovára, Bodiczky Lajos Nedelistyére, Buth Pál Gács-Leho-
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tára, Buzagh István Poltáron, Zatkalik Károly Bánkon segédlel-
kószekül, Linder Lajos Béren, Pákán Lajos Bánkon segédtani-
tókul alkalmaztattak. 

C) Építkezések: Guta temploma javításához 1429 fr t és pap-
laka befejezéséhez 200 frtnyi kivetés ut ján fedezendő költség-
vetéssel fogott. Vanyarcz második iskoláját is cserépfedéllel látta 
el. Bokor egyházi magtár t épit 170 írt költséggel. Abelova or-
gonát javít tatot t 125 frton. . Nagy-Libercse templomát fedette 
142 frt, paplakát s iskoláját javí t ta t ta 60 frt költséggel. Losoncz 
templomát, paplakát s iskoláját kerítéssel lát ta el. Kálnó tornyot 
javított 899 frton. Berzencze két harangot szerzett be. Tamasi 
új harangot öntetett 250 fr ton; egyházi épületeit pedig 200 frt. 
kiadással javít tat ta . Poltár és Cseh-Brezö paplakjaikat új kerítéssel 
kerítették be. Alsó-Bodony a leégett iskola tetőzetét 238 frt költ-
séggel emeltette. Nógrád orgonáját 58 frt, a templom tetőzetét 94 
frt költséggel javít tat ta . Terény iskoláját fedette 112 frton. Zsihlava 
40 frt. Kis-Sztraczin 61 frt, Nagy-Sztraczin 200 f i t költséggel 
tornyaikat fedték. Nagy-Kürtös 2137 frt 92 kr. költséggel tem-
plomot s tornyot javított . Kis-Zellő a paplakot 60 fit, az iskolát 
20 frt kiadással javította. Szinobánya a lelkész részére uj pa j tá t 
épít. Turicska iskola paj tá t s istálót épített. Uhorszka 6000 írt 
költséggel tornyot épít. Hradistye templomot épít. Korna leégett 
haranglábát újból felépítette. Rónya 50 írt költséggel haranglábát 
újból fedette. Lónyabánya leégett tornyát felépítette s új haran-
gokat szerzett. Turopolya egyházi épületeinek javítására 130 
frtot adott ki. Lest paplakot s tornyot fedetett 500 frton. Felső-
Sztregova két kályhát vett az iskolába 55 írt árán. Sülye oltári 
edényeket szerzett 100 frton. A jelzett építkezési költségek ösz-
szege: 13,330 írt. 

D) Adakozások: Lapujtőn néhai Leliota Anna r. kath. nő két 
fehér oltárteritőt, Teplán Róza egy selyem oltárkendőt, Turcsá-
nyi Gusztáv levita az egyházi kút felszerelésére fát adtak, Ruttkay 
Sándor salgótarjáni lelkész a szorgalmas tanulók között 30 drb 
imakönyvet osztott szét. Sámsonházán b. Prónay Dezső egyet, 
felügyelő úr 100 irtot, Sparka János salgótarjáni r. kath. kovács 
4 frt 60 krt ajándékoztak. Szécsény a kerületi gyámoldától 35 
frtot, a salgótarjáni takarékpénztártól 15 irtot, harangokra egye-
sektől 300 irtot kapott. Vanyarczon nsgos Veres Pál úr a két 
tanítónak 1—1 aranyat ajándékozott ; gróf Degenfeld Lajosné 
asszony 4 irtot, nsgos Rudnay Józsefhé asszony 3 drb. magyar 
énekes könyvet, nsgos Dessewífy Otto úr 2 drb. magyar új tes-
tamentomot és 2 frtot, nsgos Rudnay József úr 1 írt, Veres 
János szolgabíró úr 2 írt, Kovács Bertalan körjegyző 2 frt 50 
krt, az egyház pedig a Zelenka-féle alapból 3 frtot osztottak ki 
a szorgalmas tanulók között. Dengelegen: özv. Bozó Pálné 2 drb 
aranynyal és 15 írttal jutalmazta a szorgalmas tanulókat. Bokron: 
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Veres Lajos úr 2 frtot adott a magyarnyelvben legtöbb előme-
netelt tett tanulóknak. Gután: b. Prónay Dezső egyet, felügyelő 
úr a javítandó templomra 7000 drb téglát ajándékozott, Hanzélyi 
Béla úr pedig 3 szorgalmasabb tanulót emléktárgyakkal jutáin iá-
zott meg. Berzenczén a harangokra önkéntes adományokból 
befolyt 238 f i t 40 kr ; mélyhez boldogult Hermann Imre erdő-
mester úr 20 írttal, Búsbak Ádám egyházfelügyelő úr 15 út ta l , 
Kindernay András helyi gondnok 15 írttal járultak. Poltáron az 
egyház hajadonai egy értékes fekete posztó oltárterítéket vettek. 
Cseh-Brézón Szászik János földmivelőnek mennye egy új oltár-
teritőt ajándékozott az egyháznak. Alsó-Bodonyban a tanítót 
helyettesítő lelkész, Tiszt. Farkas Géza úr 252 frtnyi tanítói 
jövedelmet az egyház szükségleteire ajánlotta fel. Paulo Mihály 
bíró büntetéspénzekből 20 frtot adott az iskolának, egy vitás 
ügy 5 frtot hozott az egyháznak. Legenden: Szandtner Gyula egy-
házfelügyelő úr 17 drb tankönyvet ajándékozott az iskolának. 
Agárdon: Angyal Béla 2 frtot adott a tanulóknak. Bánkon és 
Nógrádon: Veres Ernő felügyelő úr 20 drb magyar nyelvű új 
testámentomot ajándékozott a tanulóknak. Balassa-Gyarmaton: 
Domján-féle alapítványból 5 írt, Horváth Danó úr 1 írt, Pajor 
István úr 1 írt, Havas Gyula úr 2 könyv, a gyarmati takarék-
pénztár 33 írt 33 kr, Bachár Gyula úr 2 ezüst tallér, Simko 
Frigyes lelkész úr 1 írt jutalmakat osztottak ki a szorgalmas 
növendékek között. Szűgyben: Hanzélyi László felügyelő úr 20 
drb magyar énekes könyvet adott az egyháznak. Mohorán: Fáv 
Albert szügyi földbirtokos a „Stefánia"-alapból 15 írttal jutal-
mazta a tanítót. Szent-Péteren Fay Albert úr 10 frt értékű 
tankönyveket ajándékozott. Nagy-Kürtösön tiszt. Bafanidesz Ká-
roly lelkész úr 6 kötet könyvet, Csemiczky Károly úr pedig a 
magyar nyelvben jár tas tanulóknak 5 frtot adott. Kotman-Leho-
t án : Glemboczky Pál 5 frtot adott magyar tankönyvekre. Tiszt. 
Geduly Elek lelkész és Vitális József körjegyző urak 20 kroso-
kat osztottak szét a magyar nyelvben jár tas tanulók között. 
Lónyabányán: az újonnan 'beszerzett harangokhoz önkéntes ado-
mányokból 400 frt folyt be, mely összeghez a zsidók is szép 
összeggel járultak. Tiszt. Geduly Elek lelkész úr egyháza részére 
saját költségén egy 300 frtos harangot öntetett. Azon kiviil a 
selmeczi ifjúsági egylet 6 drb újtestámentomot, Geduly Elek 6 
drb húszast, Benes Ferencz r. katli. vasúti pénztárnok 1 frt és 
4 drb húszast, Belohorszky Endre segédkörjegyző 1 frt és 10 
krosokat osztottak magyar nyelvben jár tas és szorgalmas tanulók 
között. Vitális József körjegyző 5 frtot adott egy szegény árva 
tandíja fejében. Málna pa takán: Tiszt. Hrk János lelkész úr 2 frtot 
adott 2 szorgalmas tanulónak; Luther Márton születésének 400-os 
jubileuma alkalmából 33 írttal Luther alapot létesített: Uhorszkán 
Krepuska Géza budapesti orvosnövendék 25 irtot, Pápay Mihály 
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kerülő 5 frtot adakoztak az építendő toronyra. Luther jubileuma 
alkalmából Csepko Zsuzsanna hajadon egv értékes kelyhet aján-
dékozott az egyháznak. Szinobányán: Luther 400-dos jubileuma 
alkalmából önkéntes adakozás ut ján egy 200 írt értékű csillár 
4 china ezüst gyertyatar tó , , oltár és szószékteritő vétettek. A 
jelzett összeghez Beniczky Árpád égy házfelügyelő úr 20 írttal, 
Kossuch Gyula úr pedig 10 írttal járultak. Tiuicskán: Zahorán-
szky Pál 30 írt értékű faanyagot adott. Ozdínon Luther 4O0-os 
jubileuma alkalmából 65 írt kegyadomány jöt t be s ez összegen 
egy csillár vétetett. Nagykunon : Tiszt. Derér János lelkész úr 
egy drb „ág. vallástétel" könyvecskét ajándékozott egy szorgal-
mas tanulónak. Turopolyán: az egyházhivek 45 írt 57 krt ada-
koztak, a nők 26 írt értékű oltárteritőt vettek. Lesten: az egyház-
felügyelő 6 irtot, egyes gazdák 12 irtot adakoztak az egyházra; 
azonkívül egyes kegyadományokból 20 f i t folyt be az egyház 
pénztárába. Felső-Tiszovnyikon: az egyház hivek 27 írt 66 krt 
Veisz János izraelita 2 írt 30 k i t ajándékoztak az egyháznak. 
A pénzben befolyt kegyadományok összege: 2000 irt 40 kr és 
4 drb. arany. Luther születésének 400-os évfordulója alkalmából 
358 irt kegyadomány lett egyházi czélokra fordítva. 

Pes tmegye i esperesség . 
A) Kis-Kőrösön meghalt Oroszi János tanitó. 
B) Kis-Kőrösön Valentiny Sándor, Vadkerten Együd Dávid 

választattak meg tanítóknak. 
C) Építkezések, áldozatok, adósságtörlesztés. Tapió-Szele 262 fit, 

Farmos 241 írton javította épületeit. — Tapió-Szt.-Márton sza-
porította iskolai pacijait és a tanítói lakba kőszénkályhát szerzett 
35 írton. — Czegléd 705 írttal helybeli Luther-alapot létesített; 
egyházi czélokra adakoztak a hivek 16 fit 33 kr a czeglédi mii-
malom 5 irtot adott iskolai czélokra. — Ácsán báró Prónay 
Dezső egyházfelügyelő 100 pl. Haanféle énekeskönyvet adott az 
egyháznak, tanulóknak vizsga alkalmával ugyanilyen diszkötésű 
énekes könyvet 12 példányban. Báró Prónay Póza és Irma oltárra 
2 csokor művirágot, iskolának egy régiség! értékkel bíró asztalorgo-
nát. Iskolai könyvtárat alapítottak könyvadományaikkal b. Prónay 
Dezső, b. Prónay Gábor és Melczer Gyula lelkész. — Domonyban 
Brüll Miksa kir. tanácsos templom javításra adott 100 írt és 
vizsgán 3 drb aranyat osztott ki 3 jó tanulónak. — Aszód 340 
írttal bővítette vés megújította orgonáját ; ez összeghez járultak 
br. Podmaniczky Géza és Levente 25—25 ftttal, br. Podmaniczky 
Ilona 30 írttal. — Iklad 1600 frt kielégítette a községet az egy-
ház birtokába átment földekért; ugyanez 1200 frt vasoszlopon 
álló új orgonát szerzett és chorusát vasrácsozatta 1 látta el; ezen 
összeghez járult br. Prónay Gábor 100 írt. br. Prónay Dezső 50 



2 7 

frttal. — Héviz Györk 300 frton kijavították és csillárral lát ták 
el templomukat. — Penczen Kozáky Dániel íróeszközökkel lát ta 
el az iskolát. — Csornád 800 írton templomát javitotta, 200 többi 
épületeit jó karba hozta. — Bottyán 400 frton iskolát és tanítói 
lakot s gazdasági épületeket állitott. — Fóth segédtanitói alapját 
1400 írtig szaporította; Lutherünnepóly alkalmára csillárt és ol-
tárra, szószékre bársony teritőt szerzett 70 frton, a térítőkét a 
lelkészné varrta meg igen ízlésesen. Iskolai felszerelésre és javí-
tásokra költött 40 irtot. — Mogyoród 150 frton melléképülete-
ket allitott. Rákos-Palota a nők adakozásából második csillárt 
állitott; oltárképet, Krisztus a kútnál, kapott ajándékba. Hely-
beli Luther-alapitványa 22 írt 50 kr. Iskola épitésre 107 írt 
gyűjtött és kőanyagot szerzett. Dr. Mátray Ernő a fóthi és 
csomádi vizsgák alkalmával 12 példány „Hazaszeretet1 ' czimű 
könyvet osztott ki. Fóthon Kalma János presbyter vizsga alkal-
mával vallásos iratokat osztott ki a tanulók közt, ugyanily alka-
lommal osztott ki Kolbenheyer lelkész 40 füzet „Vásárnapot" 
Rákos-Palotán. — Czinkotán Bátovszkv Jánosné adott oltárra 
250 frt,' Marosy Károly felügyelő adott 6 fit iskola számára 
szerzendő magyar énekes könyvekre; helybeli Luther-alapra gyűj-
tött 100 írt. — Csik-Tarcsa gyűjtött helybeli Luther-alapra 60 
f i t . Csömör Luther-alapból vett oltári edényeket; templom épí-
tési adósságukból 500 irtot, törlesztettek. — Maglód 1326 frton 
új orgonát állitott; ez összeghez járultak Vodiáner Béla felügyelő 
50 írttal, a péczeli hívek 59 frttal, Krátky Sámuel 10 frttal, köz-
ség elöljárósága 35 kis olvasókönyvet osztott ki a tanulók közt. 

Péteriben Földvárv Elek és neje szül. gr. Teleky Julia adtak 
49 írt adományt. A tanítói lak 309 frton újból födetett, 40 frton 
kut csináltatott. — Mendén templom javítás 101 frton, iskolai 
felszerelés és padlózás 90 frton eszközöltetett; iskolára ajándé-' 
kozott Viener Kálmán 33 frt 33 krt és Baumgarten Leo birtokos 
15 irtot. R. Keresztúr Lutherünnepély alkalmából uj templom 
épitésre adott Alzibler András 100 irtot, A „Holzspach A. czég" 
mint a helybeli kavicsbánya tulajdonosa kötelezte magát, hogy 
addig mig e bányából kavicsot hordat, iskolára évenkint 100 írt 
adakozik, mi ez évben már meg is történt. Fuchs Ignácz adott 
iskolára 25 írt. A Baar János-féle ösztöndíjban, 16 írt 75 krban, 
egyenlő srányban részesült 3 szegény de szorgalmas tanuló, Pol- 
ner Lajos felügyelő 3 tanulót 8 frttal, Polner Daniel 2 pl. gazda-
sági kaiéval és 4 pl. Linberger-féle egyháztörténettel a lelkész 5 
pl. ugyanily történettel jutalmazták a szorgalmas tanulókat. 
Fuchs Adolf izraelita 3 frt, Ládjánszky János 5 frt, Blahó Már-
tonná 5 irtot adtak templomra. — Pilis templomát uj ablakokkal 
lát ta el. alját kiköveztette, az oltár körét és térdeplőjét párnáz-
ta t ta 350 frton. — Irsa temetőjéből 850 írt áru fát adott el s 
ebből iskoláját és paplakát újonnan zsindelyeztette. A temető 
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szomszédságában temetőföldnek egy hold földet vett 211 frton, 
mely összeghez a hívek önkéntes adakozás ut ján járultak 11 
írttal. Irsay József ref. földbirtokos a Luther-ünnepély alkalmára 
vörös márvány keresztelő medenczével lepte meg az egyházat s 
ugyanakkor a tornyát kivilágítatta; ugyan ő a temetőt szép, 
festett rácskapuval látta el. — Alberti 1600 frton épületet vett 
s azt 200 ff j költséggel iskolává és tanítói lakká rendezte be. 
Luther ünnepélyre közadakozás u t ján 120 Irton, szürke márvány 
keresztelő medenczét szerzett. — Káva a selmeczi lyczeum gyám-
intézetétől diszes magyar bibliát kapott ajándékba. — Gyón belső 
telkét 100 írt költséggel megnagyobbította és ezen új területet 
60 frton bekerítette. — Kis-Kőrösön az elsődunavidéki takarék-
pénztár 40 írt ju ta lmat osztott a magyar nyelvben kitűnő tanulók-
nak ; Ivánka Imre 17 frt 33 kr adott szegény tanulók segélye-
zésére ; Kemény János lelkész 6 irtot gyűjtött s azon 44 példány 
kis imakönyvet osztott ki a gyermekeknek. — Vadkert a pap-
laknál melléképületet állított. 

Zólyomi esperesség . 
A) Halálozások: tinink Mihály korponai lelkész. Osztroluczky 

Géza, osztrolúkai, dobronai és tót-pelsőci, Schmoer Gyula zsibritói 
felügyelő, Orphanidesz Károly besztercebányai, Thurszky János 
számpor-lukavicai, Furgyik János zolnai tanitó. 

B) Változások: Lelkészszé lett Kiiment Lajos Korponán, f.-
micsinyei adminisztrátorrá Kovácsi Gyula, esperességi segédlel-
készszé Linder Mihály, liorliáti segédlelkészszó Medvecky Károly, 

%J / O *J ty • 
felügyelővé választatott Bujkovszky Mihály Zsibritón, alügyelővé 
Leustach Lajos N.-Szalatnán. Kis-szalatnai tanítóvá lett Nóvák 
Mátyás, segédtanítókká: Makovicky Cyrill N.-Szalatnán, Urbányi 
Sándor Sajbán, Parnicsán János Zolnán. — Főesperessé Moc-
kovcsák János, egyházi esp. jegyzővé Bakay Péter, libetbányai 
körnökké Hodzsa József újra, világi esp. jegyzővé pedig Dr. 
Huszágh István választatott. 

C) Építkezések, adósság törlesztések, áldozatok, kegyadományok: Bá-
baszék kisebb javításokra 93 fi-t 60 krt fordított, Plat thy György 
felügyelő ez évben is fizette az egyház tűzbiztosítási illetékét 
13 fi-t 97 kr, Dr. Medvecky Samu alíigyelő Luther életrajzának 
6 példányát ajándékozta; az e g y h á z a Lutherünnepélyre 4 oltári 
gyertyatartót szerzett 54 frt 87 krért, a mely összeg majdnem 
egészen a hivek önkéntes adományaiból került ki. Badin a Lu-
therünnepély emlékére önkéntes adományokból 43 frt 65 krt 
tevő egyházi tőkét alapított, beltelket és csűrt vett 250 írtért, 
javításokra 40 ff tot fordított, adósságából 40 Irtot törlesztett, több 
rendbeli adományokból 55 f i t 65 krt kapott. Besztercebánya az 
egyik fiúosztályt legújabb szerkezetű új padokkal látta el 157 
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frt költséggel; javításokra 300 irtot adott ki, Stadler Tófor fel-
ügyeld az iskolaliáz előtti tér t saját költségén kiköveztette és 
vasrácsozattal elláttatta 980 frt kiadással, ugyanaz a templom 
számára 100 írtért 14 drb oldalcsillárt vett, az egyes Iii vek ado-
mányai, számos dologi ajándékot bele nem számitva 120 frtot 
tettek, Szm nrák Dániel az egyházi szegény ápoló-intézetnek 9000 
fftot képviselő házát két nagy kerttel együtt hagyományozta, a 
b. Radvánszky család 100 frtot adományozott az egyháznak, 
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özv. Waiserné 10 frtot hagyott, özv. Bankóné 50 frtot adott, özv. 
Benjácsné örökösei a helybeli nyugdíj-alapra- 16 frtot áldoztak, 
Stadler Tófor felügyelő újévkor 50 frtot osztatott ki az egyház 
szegényei között. Breznobánya 500 frtnyi jubiláris tőkét gyűjtött , 
egyesek az egyház céljaira 45 frt 30 krt adományoztak. A 
tavalv leégett egyház-iskola épületek helyreállítására fordított 
eddig a város 13,035 fr t 49 krt, az egyház 3778 frt 64 kr t ; 
a város az egyház számára egy 54 mázsás harangot vett 4804 írt 
83 krért, az egyház egy 16 mázsás harangot 1763 fr t 73 krért. 
Brczno-Mitó a kincstártól 36000 zsindelyre való fát kapott aján-
dékba (126 frt), az abból készült zsindellyel pedig befedetett a 
templom és paplak 100 frt 70 krnyi költségen; ajarabai fiókegy-
ház harangot vett (az előbbi években begyült pénzekből), ha-
ranglábot állított 30 írtért. Dobrona építkezésre 349 fftot, javítá-
sokra 170 frt 62 krt, adósságtörlesztésre 600 fr tot fordított ; 
Osztrolucky Géza felügyelő a templom befedésére 20 fr tot adott , 
a templomra az egyházban 107 frt 96 ki1 gyűjtetett , egyházi 
célokra 14 f i t 62 ki1, új orgona beszerzésére 9 frt, azon kivül 
egy 30 frt értékű bársony oltár1- és szószékteritőt és több do-
logi ajándékot adtak az egyes hivek. Garamszögh javításokra 
202 frt 94 krt adott ki, a híveknek különféle adományai a tem-
plomra 17 frt 01 krt tettelv. Hnrháton a torony újra fedetett 
120 frtnyi költséggel. Korponán a templom belseje a hivek ado-
mányaiból 162 fr t 90 kr kiadással renováltatott, Ibanitz János 
egy 30 frt értékű oltár- és szószékteritőt ajándékozott, Forgács 
János egyházi gondnok az oltárzsámolyt 7 frt kiadással újra 
bevonatta, 5telis Márton és Racko Anna az új lelkész beiktatá-
sára egy új albát készítettek. Králócon több kisebb ajándék 7 frtot 
tett. Felső-Lehota különféle javításokra és építésekre 406 fid 01 
krt adott ki, a confirmandusoktól és egyes hívektől 46 frt 20 krt 
kapott. Libetbánya különféle javításokra 233 irtot költött, az új 
orgonára eszközlött gyűjtés eredménye 140 frt. Ocsova 80 ff tót-
törlesztett adósságából, a hívektől kapott 100 frtot, özv. Polner 
Mária egy 500 fitos követelést ajándékozott az egyháznak. A 
f.-miesinyei egyházhoz tartozó (Serény-Csacsin iskolaépítésre O 
Felségétől 100 frtot kapott. Osztrolüka egy jelenleg 26 frt 61 ki-
tevő Lutheralapot gyűjtött, özv. Bartosné 40 frtot ajándékozott 
az egyháznak. Tót-Pelsőc 297 frt 15 krt törlesztett az adósságból, 
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az egyházi célokra tett adományok 68 h-t 66 krra rúgnak, Szász in 
a mezőváros az iskolának célszerű padokkal ellátására 50 frtot 
áldozott. Pojnik az iskola és paplak kisebb javítására 65 frt 20 
krt költött, az új orgonára ismét 118 frt, az oltárra 7 frt gyúlt 
be, a községi elöljáróság a büntetéspénznek legnagyobb részét 
(32 frtot) Filipcsa János buzgó biró és egyház tag közvetítése 
folytán az új orgonára adta, a. gyászolók adtak az egyházra 
36 frt 80 krt, a hatóság a büntetéspénzekből 10 fr t 65 krt, a 
szolgabiróság a táncdijakból 2 frt 70 krt, a hajadonok 1 frt 10 
krt, Perczian Sándor 7 frtot, Koppá Károly és neje 3 frtot, azon 
kivül kapott a templom több dologi ajándékot. Badvánban a hivek 
egy szerzendő toronyórára 300 frtot gyűjtöttek (mely összeghez 
Hulley Dániel ottani születésű, besztercebányai lakos 150 ff t ta l 
járúit), az iskolás gyermekeknek karácsonyi ajándékokra 56 frtot 
adtak, azonkívül a szegény gyermekek 20 ú t értékű ruhával 
lettek ellátva, Padvánszky Andor felügyelő szegény iskolások 
számára 5 frt adományozott; a Lntherürmep alkalmából 70 írt 
gyűjtetet t a gyermekek javára, Koch szül. Radvánszky Prisca 
500 frtot hagyományozott az egyháznak. Nayy-Szalatna javítá-
sokra 55 h-t 35 krt adott ki, a templom javítására ismét 74 fr t 
44 la-, gyűjtetett , az u. n. lakodalmi alap 30 frt 79 krral szapo-
rittatott, a konhrmandusok 49 frt 30 krt, a gyászolók 18 frt 20 
krt adományoztak, Dr. Medvecky Samu a kalinkai iskolának 10 
frtot ajándékozott, Valló János kis-szalatnai földmives az új 
orgonára 30 frtot, Kiss Miklós Ó Mltsága az iskolának 50 na-
gyobb és 50 kisebb magyar könyvet, Plat thy György felügyelő 
15 példányt Luther életrajzából ajándékozott, több dologi ajándék 
13 irtot tett, az irtványi iskola az esp. gyámintézettől 10 frtot 
kapott. A zólyomi egyházhoz tartozó Mátyásfalva (Mótyova) ta-
valy leégett iskoláját részben újra felépítette 1300 frtnyi költ-
séggel, fíúcs adósságából 50 frtot törlesztett, Matyásfalva az 
iskola felépítésére 679 írt 14 krnyi adományokat kapott (közte 
() Felségének 200 frtnyi legkegyelmesebb ajándéka, az egyet, 
gyámintézetnek 409 frt. 04 krnyi segélye, Kiss Miklós 50 frtnyi 
adománya stb.) a szolgabiróságtól a büntetéspénzekból 14 frt 
50 krt. Zsibritón a paplakon kút ásatott 54 írt költséggel, az 
istálló befedetett 12 frt kiadás mellett, Bnjkovszky Mihály fel-
ügyelő beigtatásakor új kehelyre 5'frtot, Czibulya László szolga-
bíró 1 frtot adott. — Ezen áldozatok, adományok és hagyományok 
43,606 frtot tesznek (köztük a Lutherünnepély alkalmából be-
gyült 1306 frt.) — 

D) Irodalom: Thébusz János kiadta a következő czímű mű-
vecskét: „A keresztyén egyház története ev. népiskolák számára. 

Nem rekeszhetem be ezen évi értesítőmet anélkül, hogy föl 
ne említeném azt, hogy ü Felsége ami szeretett s mélyen tisztelt 
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kerületi Felügyelő urunkat, ő méltóságát, a szt. István kis ke-
resztével legkegyelmesebben kitüntette. A mit az egyes esperes-
ségek annak idején ezen alkalomból kivántak, azt bizonyosan 
hőn és őszintén viszhangoztatja az itt egybegyűlt kerület: a 
Mindenható tar tsa jó egészségben s éltesse sokáig a Kitüntetettet 
s ne engedje kifáradnia a haza s egyházunk kitűnő és általunk 
hálásan elismert szolgálatában! 

Mind ezek tiszteletteljes felemlítése és jelentése ütán a méh 
és főt, kerületi gyűlés kedvezéseibe magamat ajánlom. — 

A7 kerületi közgyűlés köszönetet szavaz superinten-
dens Úrnak ezen kimerítő jelentésért, a mely újabb és 
fényes bizonyságát adja annak, hogy 0 főtisztelendő 
Nagysága liiven beváltotta 12 év előtt, superintendensi 
székének elfoglalásakor adott azon ünnepélyes igéretét, 
mely szerint jó munkát végezni és buzgón működni kí-
ván, — elrendelve egyúttal ezen értesítőnek egész ter-
jedelemben a jegyzőkönyvbe leendő Igtatását. 

Ugyancsak ezen értesítőből folyólag kegyeletes tisz-
telettel örökíti meg a kerület ezen jegyzőkönyvében 
emlékét a váratlan halál által közülünk kiragadott Osztro-
luczky Géza kerületi gyámintézeti elnöknek és békési esp. 
felügyelőnek, ki annyi nemes tettekben nyilvánuló vallásos 
buzgósággal csüngött egyházunkon; fájdalommal veszi 
tudomásul Tatay Istvánnak, a sok évi hírneves tanférfiú-
nak és szarvasi főiskolai igazgatónak úgy ezen valamint 
tanári állomásáról történt végleges lemondását, s a midőn 
hálás elismerését fejezi ki ezen érdemekben gazdag vete-
rán tanférfiú iránt, teszi azt azon hő óhajtással, hogy 
ezentúl is — habár mint magánember — még sokáig 
támogathassa fenkölt szellemével, fényes tehetségeivel 
és gazdag tapasztalásaival egyházunk és iskoláink szent 
érdekét. 

Végül pedig osztatlan örömét fejezi ki a közgyűlés 
szeretve-tisztelt felügyelőjének, Fabiny Teofil Úr 0 Mél-
tóságának a király Ő felsége által történt kitüntetése 
felett, azon óhajtással, hogy ezen megérdemlett diszes 
kitüntetést melynek fénye egyházunkra is visszasugárzik, 
még számos évekig boldogan viselhesse. 

4. A superintendensi értesítőnek az új-pázuai helyettes lelkész 
alkalmazásáról szóló pontjára vonatkozólag indítványozza a bács-
szerémi főesperes, hogy a superintendens Úrnak azon intézkedése, 
mely szerint a renitens, a pátensre hivatkozott és az esperesség-
nek törvényes intézkedése ellen nem az egyházi főhatósághoz, 
fanem a horvát-szlavon kormányhoz felfolyamodott egyházba 
autonom papválasztási szabályzatunk értelmében helyettes lelkészt 
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nevezett ki, külön pont alatt helyeslő tudomásul vétessék és 
megerősítessék. 

Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatott és a fő-
tisztelendő superintendens Úrnak új-pázuai ténykedése 
helyeslő tudomásul vétetik és megerősíttetik. 

5. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó 
lévén, határoztat ik: 

hogy a szavazatok a kerületi törvényszék tagjaira a 
holnapi napon a közgyűlést megelőző órában beadandók. 
A szavazatok átvételére Sárkány Sámuel Úr elnöklete 
alatt Raab Károly és Kosztolányi Aurél urakból álló 
bizottság küldetik ki oly utasítással, hogy a szavazás 
eredményét ugyancsak a holnapi közgyűlésnek jelentse be. 

6. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
Scultéty Ede Úr elnöklete alatt Moravcsik Mihály, Vladár 
Viktor és Rohonyi Gyula urakból álló bizottság küldetik 

. o 
ki, jelentése még e gyűlés folyama alatt elváratván. A 
számadások és számadási okmányok a bizottság elnöké-
nek, nyomban az ülés szine előtt á tadat tak. 

7. A sámsonházi vitás ügyben a nógrádi esperesség által 
hozott határozat ellen az ottani lelkész által felfolyamodás adat-
ván be, miután felette szükségesnek mutatkozik, hogy ezen ügy 
alapos megvizsgálás és véleményes jelentéstétel végett egy bizott-
ságnak kiadassék, — 

ezen célból Zsilinszky Mihály Úr elnöklete alatt, kinek 
az összes ügyiratok a gyűlés színe előtt átadattak, Kramár 
Béla, Doleschall Sándor, Bakay Péter és Havi ár Dániel 
urak küldettek ki, jelentésük pedig a holnaputáni gyű-
lésre elváratik. 

8. A tanügyi bizottság tagjaivá 
Zsilinszky Mihály Úr elnöklete alatt Doleschall Sándor, 
Raab Károly, Händel Vilmos, Schranz János, Hrdlicska 
Károly, Korén Pál és Benka Gyula Urak választatnak 
meg, jelentésök pedig elváratik. 

9. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 8-ik pontjában a) 
alatt foglalt határozata folytán jelenti az elnökség, hogy a kerü-
letnek intézkedéséhez képest a pályázat olyan népiskolai tankönyv 
szerkesztésére, a mely magyar hazafias irány mellett a felekezeti 
szellemre és érdekekre az eddigieknél sokkal nagyobb súlyt fek-
tessen, kiíratott, és hogy ennek következtében négy pályamű be-
érkezett, mely úgy az alsó, valamint a felső tankerületi könyv-
bíráló bizottságnak véleményezés végett kiadatott. Beterjeszti 
ennek folytán az elnökség mindkét bizottság bírálatát, felliiva a 
gyűlést a további szükséges intézkedésre. 

A kerületi közgyűlés, vezéreltetve az elnökség által 
is kifejezett azon óhajtól, hogy ezen minden tekintetben 
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fontos és iskoláink életébe s fejlődésébe mélyen ható 
kérdésben, a legalaposabb megfontolás a célzott siker-
nek elérését biztosítsa, elhatározza: hogy mindkét tan-
kerületi bizottságnak valamennyi tagja Breznyik János 
Úrnak közreműködése mellett a főtisztelendő superinten-
dens Úr elnöklete alatt együttes biráló bizottsággá ala-
kulva, a tankerületi bizottságok véleményét egybevesse, 
s az iránt hozzon határozatot, kiadandó-e és melyik 
pályaműnek adandó ki a pályadíj, jelentése s a tovább 
teendő lépések iránt szóló javaslatai a holnap tar tandó 
gyűlésre bekéretvén. 

10. Ugyanazon pontnak b) kikezdésében foglalt határozatra 
nézve valamennyi esperesség részéről azon jelentés érkezett be, 
hogy a magyar isteni tiszteletnek megtartása és az egyházi 
functióknak egyesek kívánságára magyar nyelven történendő 
végzése iránt mindenütt a szükséghez képest mutatkozott intéz-
kedések megtörtén tek. 

A midőn a kerületi gyűlés megnyugtató tudomásul 
veszi az esperességeknek ezeu jelentését, egyúttal a 
magyar nyelvű isteni tiszteletek a kisebbségekkel szem-
ben is méltányos arányban leendő megtartatásának és 
fejlesztésének ügyét az esperességeknek a jövőre nézve 
is melegen ajánlja. 

11. U. a. jkönyv 10. pontja kapcsában olvastatik b. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő úrnak f. é. julius 7-én kelt s a super-
intendens úrhoz intézett átirata, melyben az egyetemes közgyűlést 
f. é. október 8-ra és következő napjaira Budapestre összehívja: 

az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi elnö-
kökön és főiskolai igazgatókon kívül: Beniczky Lajos, 
Büsbach Péter, Csipkay Károly, Dacsó Pál, Fabiny Gyula, 
Földváry Mór, Halassy Gyula, Dr. Hász Sándor, Haviar 
Dániel, Henszelmann Kálmán, Hunfalvy János, Hun-
falvy Pál, Jeszenszky Dániel, Ivánka Imre, Kosztolányi 
Aurél, Dr. Matúska Péter, Dr. Nagy Lajos, Plachy Ta-
más, br. Podmaniczky Frigyes, Dr. Pulszky Ágost, Ro-
lionyi Gyula, Szeberényi István, Szedenics János, Dr. 
Szelényi Károly, Szontágh Pál, Dr. Vassko Endre, Dr. 
Vecsey István, Zsigmondy Jenő ; Bakay Péter, Buj-
kovszky Gusztáv, Csermák Kálmán, Doleschall Sándor, 
Draskóczy Lajos, Geduly Elek, Győry Vilmos, Händel 
Vilmos, Hrencsik Károly, Korén Pál, Laukó Károly, Dr. 
Melezer Gyula, Moravcsik Mihály, Roth Károly T., Sár-
kány János, Sárkány Samu, Scliolcz Gusztáv, Schranz 
János, Szeberényi Andor, Thébusz János, Török József 
és Vladár Viktor urak küldetnek ki. 
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12. Benyujtatik a felső tankerületi iskolai bizottságnak az 
1883/84 évről szóló jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 
A felső tankerületbe!i népiskolák 1883/4-ik évi állásáról van 

szerencsém, a beérkezett adatok és tudosítások alapján a követ-
kezőket jelenteni: 

1. Az e tankerületben fakó 123138 ev. lélekre 19757 tan-
köteles gyermek, még pedig nem szerint 10152 fin, 9605 leány, 
és kor szerint 14237 (7308 fin, 6929 leány) 6—12 éves, 5520 
(2844 fin, 2676 leány) 13—15 éves esett volna. 

2. E tankötelesekből esett : 
a) Barsra 2789 lélekkel, 491 tehát a lélekszám 17.6%-ja, 

még pedig 327 elemi (163 fin, 164 leány), 164 ismétlő 
(91 hu, 73 leány). 

b) Budapestre 13779 lélekkel, (tavaly 14294 és a superin-
tendensi hivatalhoz beküldött jelentésben 15610 említ-
tetik) 2704, teliát a népesség 19.6%-ja, még pedig 1941 
elemi (1043 fin, 898 leány) 763 ismétlő (440 fin, 323 
leány). 

c) Kontra 22042 lélekkel, 3553 tehát a népesség 16.1%-ja, 
még pedig 2555 elemi (1333 fin, 1222 leány) 998 ismétlő 
(514 fin, 484 leány). 

d) Nógrádra 44392 lélekkel, 6715 tehát a népesség 15.1%-ja, 
még pedig 4791 elemi (2420 fin, 2371 leány) 1924'is-
métlő (950 fiu, 974 leány). 

e) Zólyomra 40136 lélekkel, 6294 tehát a népesség 15.6n/0-ja, 
még pedig 4625 elemi (2349 fiu. 2274 leány), 1671 'is-
métlő (849 fiu, 822 leány). 

3. Ezekből j á r t : 
Helybeli Je legen Fel. v. Nem 

elemi ism. elemi ism. polg. Magán Közép. Összesen j á r t 
a) Barsban 165 42 120 13 9 13 35 397 94 
b) Budapesten 547 759 300 247 146 543 2542 162 
c) Hontban 2321 724 156 74 47 8 41 3368 86 
d) Nógrádban 4404 1026 75 1 57 40 68 5763 952 
e) Zólyomban 4256 1333 197 134 45 9 73 6081 213 

Összesen: 11693 3125 1307 522 405 216 760 18151 1606 
Ha ezen számok megbízhatók, akkor ez iránybani eredmény-

nyel meg ehetünk elégedve, miután az iskoláztatás a tavalyihoz 
képest 2%-nyi javulást tüntet fel, úgy hogy e kerülethez a tan-
kötelesek csak nem 92% tettlegesen látogatja az iskolát. Ez 
idén is első helyen elismerést érdemel Hont, hol a tankötelesek 
97-6% jár, legrosszabb a helyzet Barsban, hol a gyermekek 19% 
hiányzik. 

4. Idegen illetőségű vagy vallású növendék jár t hozzánk 
1058, íg}' 45-el több mint tavaly, még pedig: 
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a) Barsbari 41 fra 26 leány összesen 67 (tav. kép. f 31) 
b) Budapesten 147 „ 198 „ ' „ 345 ( „ „ — 4) 
i) Hontban 97 „ 74 „ „ 171 ( „ „ — 2 1 ) 
d) Nógrádban 135 „ 140 „ „ 275 ( „ „ 4 34; 
e) Zólyomban 67 „ 133 „ „ 200 ( „ „ + 5) 

5. Félnapi mulasztás előfordult 141,481, tehát 10.336-al több 
mint mult évben^ s ezekért megbüntettetett csak 246 szüle, s 
így 29-el kevesebb mint tavaly. Hogy kinek tulajdonítható ezen 
semmikép nem helyeselhető elnézés, az egyházi hatóságoknak-e, 
vagy talán a politikai közegeknek, erre adatok hiányában, kielé-
gítő választ nem adhatok, mert csak is a barsi jelentésben fel-
liozatik, miszerint a világi hatóság, az ez ügyben hozzá intézett 
megkeresésre legkisebb intézkedést sem tett. — It t tagadliatlanul 
kirivó abnormitással állnak szemben, s kötelességemnek ismerem 
ezen tárgyra felhivni a főtisztelendő gyűlés figyelmét. 

II. 
1. Tanítással foglalkozott 266 egyén, még pedig 237 képe-

sített, 29 nem képesített, s ezekből 239 rendes, 27 segédtanító. 
— Volt pedig: 
a) Barsban 5 kép. — nem kép. 5 rend. — seg. Ossz. 5 
b) Budapesten 21 „ 3 „ „ 20 „ 4 „ „ 24 
c) Hontban 49 „ 4 „ „ 50 „ 3 „ „ 53 
d) Nógrádban 99 „ 11 „ ,, 104 „ 6 „ „ 110 
e) Zólyomban 63 „ 11 „ „ 60 „ 14 „ „ 74 

2. Iskola volt: 
a) Barsban 6 melyekből egyházé 5, bérelt 1, jó karban 6, rosszb.— 
b) Bpesten 8 „ „ 7 „ 1 „ 8 „ — 
c) Hontban 53 „ „ 51 „ 2 „ 46 „ 7 
d) Nógrádb. 107 „ „ 105 „ 2 „ 95 „ 12 
e) Zólyomb. 55 „ „ 55 „ — „ 49 „ 6 

Összesen: 229 melyekb. egyház. 223 bérelt 6 jó karb. 204 rosszb. 25 
3. Javí t ta tot t egészben 25 iskola és építtetett 5, s ezekből 

4 Hontban, feltűnő azonban, hogy ezen esperesség, mely ily mó-
don 4 iskolával szaporodott volna, tavaly szintannyi iskolát hoz 
fel, mint ez idén. 

4. Volt továbbá: 
t a n t e r e m t a n i t ó l a k f a i s k o l a t e s t g y a k . 

a) Barsban 6 6 2 1 

b) Budapesten 1 8 9 — 1 

c) Hontban 5 1 5 0 4 1 4 2 (4 1 2 ) 

d) Nógrádban 1 0 5 1 0 3 6 9 ( + 6 ) 6 

e) Zólyomban 6 7 5 2 3 9 4 

Összesen: 2 4 7 2 2 0 1 5 1 5 4 
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5. Taneszközök: 
fekete tábla fali olv. tábla fali térk. földgömb 

a) Bars 6 80 22 6 
b) Budapest 28 161 51 10 
c) Hont 78 1127 165 46 
d) Nógrád 139 1563 258 81 
e) Zólyom 109 1190 . 166 49 

term.-rajzi term.-tani 
eszközök 

442 40 
216 

1903 
1747 
1053 

43 
57 

334 
304 

könyv-
tár köt. 

71 
1396 
1318 
1817 
1846 

Összesen: 360 4121 
( _ 6 ) ( 90) 

662 
-10) 

192 
f5) 

5361 778 6448 
t-408) 

6. Az iskolák vagijona 276.566 fr t ra beesültetik, mely összeg-
ből 207.967 frt ingatlanokra 68.599 tőkékre esnék. — Az iskolák 
összes jövedelme tet t 123918 frt, még pedig készpénzben 75871 
frt, terményekben pénzértékre változtatva 48047 frt. Származott 
pedig e jövedelem: 

Bars Budapest Hont Nógrád Zólyom Összesen 
a) ingatlanból 720 930 4881 11018 3810 21359 
b) tőkepénzekből 24 2633 534 313 142 3646 
c) tandíjból 311 12719 2728 5230 5751 26739 
d) állami segélyből — — — 100 100 
e) községi „ 100 4025 2852 1081 14102 22160 
f ) egyházi „ 1137 4069 5782 14768 14069 39825 
g) egyebekből 1083 308 5617 2639 433 10080 

Összesen: 3375 24684 22403 35149 38307 123918 
7. Az iskolák kiadása: 

rendes segédt. 
fizetése 

a) Barsban 
b) Budapesten 
c) Hontban 
d) Nógrádban 
e) Zólyomban 

2125 
19103 
18509 
32898 
28760 

javításiik tanszer. 

855 35 
2725 

758 
210 

2056 

747 
1448 
719 

6007 

518 
101 
201 
112 

egyeb. 

34 
1509 
1587 
1121 
1372 

Összesen 

3049 
24684 
22403 
35149 
38307 

Összesen: 101395 5749 9776 959 5713 = 123592 
Ezen számokat a tavalyiakkal összehasonlítani nein akarom, 

mert ezen műtéteiből megint azon következtetést le kellene von-
nom, hogy vag}T a m. éviek, vagy az ideiek összeállításánál 
itt ott hiányzott a kellő akribia, valamint ez, hogy csak egyet 
említsek, azon körülményből kiviláglik, hog}T az iskolák vagyona 
ez évben 15410 írttal magasabbra becsülte tik mint tavaly. 

Ennyit a rovatos ívek alapján. 
A mi a magyar nyelv oktatását illeti, erre esperességeink-

ben, kivétel nélkül kiváló súly fektettetik. — Barsnak minden 
iskoláiban egy I v é t tantárgy, Léván mind magyarul adatik elő; 
a Budapesten uralkodó lelkület s iráii}T a főt. kerület előtt 
eléggé ismeretes; Hontból nem érkezett ugyan tüzetes jelentés, 
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de ez egyházmegyének hazafias szellemétől fellehet tenni, hogy 
azon buzgósággal, melyet e téren mindig tanúsított, ez évben 
sem hagyott fel; Nógrádban a magyar nyelv mindenütt ta-
níttatik, és egyes körnökségekben, így a b.-gyarmati, losonczi, 
dobrocsi, szügyi, szirákiban dicséretes sőt kitűnő eredménnyel; 
Zólyom, hol főkép a beszterczebányai és breznóbányai kör-
nökségekben szépen haladnak a magyar nyelv elsajátításában, 
jelentését ezen szavakkal végzi: „Tagadhatatlan, hogy a magyar 
nyelv általános eredménye esperességünk iskoláiban sokkal meg-
nyugtatóbb, mint volt az előző években. De más részről iskoláink 
nagy részében azon hiány tapasztalható, hogy az ismétlő isko-
lákban a magyar nyelv tanítása nem folytattatik, a mi által 
ennek a mindennapi iskolában szerzett ismerete ismét kárba 
vész. Nem hangsúlyozható eléggé, hogy a magyar nyelvi foko-
zatos gyakorlás — hol az még nincs behozva — az ismétlő 
iskolában is elrendeltessék." 

Említenem kell továbbá, hogy a m. é. ker. gyűlés által el-
fogadott tankönyvek jegyzékét összeállítottam, s hogy az annak 
rendje szerint az esperességekkel közölve lőn, s e lépésünk már 
annyiban gyümölcsöt kezd hozni, amennyiben épen azon espe-
resség részéről, mely eddig a tankönyvek kérdésében a legnagyobb 
tarkaságnak hódolt, azon örvendetes nyilatkozatot vettem, mi-
szerint már „közelednek az egyöntetűség felé" s hogy van re-
mény reá, mikép „már a jövő évben a kerületi határozat min-
denütt foganatosítva lesz." 

Midőn ily módon ez évi jelentésemet bevégeztem volna, 
alázattal kérem a Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlést, mi-
szerint ezzel e téreni működésemet is befejezettnek tekinteni, 
engemet azon tisztség alól, melyet 15 évvel ez előtt reám ruházni 
méltóztatott, véglegesen felmenteni s a bennem helyezett biza-
lomért hálás köszönetemet fogadni kegyeskedjék. Budapesten, 
1884. aug. 14-én. Doleschall S. E. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik s egész terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatik. 

Ezzel kapcsolatban az iskolamulasztási bírságpénzek 
hova fordításának kérdése is felhozatván, az esperességek 
figyelmébe ajánltatik, hogy a felekezeti iskolákban elő-
forduló iskolamulasztásokra rótt bírságpénzeket a fele-
kezeti iskolák czéljaira fordíttassák. 

A magyar nyelv tanítása pedig a felekezeti ismétlő 
iskolákban is folytatandó. 

13. Elnök úr ennek kapcsán jelenti, hogy Doleschall Sándor 
felső tankerületi bizottsági elnök ebbeli állásáról lemondását be-
nyújtotta. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a lemondást 
s a lemondott elnök úrnak lioszas és buzgó működéséért 
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jegyzőkönyvileg elismerő köszönetet szavaz. Helyébe 
Raab Károly barsi esperes választatik még. 

14. Bemutatta tik a felső tankerületi népiskolai és könyvbi-
ráló bizottság f. évi aug. 18-án tar tot t ülésének jegyzőkönyve, a 
mely szerint: 

1. Blázy Lajos magyar kátéja ajánlhatónak találtatott, ha 
egy ujabb kiadásban az „Unio"-ról szóló toldalék kihagyatik, 
a helyett Luther kis kátéjának szövege felvétetik és történeti 
része e könyvnek nem fog kérdésekben és feleletekben tárgyal-
tatni ; 

2. Kovacsics Gyula „A ker. anyaszentegyház rövid története" 
(Pápa, Vajdits Károly tulajdona, ára 16 kr) azon feltétel alatt 
ajánltatik, hogy szerző az ezen könyvben előforduló kisebb hi-
bákat egy második kiadásban kijavítja; 

3. A Thébusz-féle egyháztörténet igy, a mint van, nem ajánl-
ható népiskolák számára, mert eltekintve attól, hogy irálya 
nehézkes, sőt helyenkint bonyolodott és értelemzavaró, e köny-
vecskében sok lényegtelen dolog említtetik rövideden, melyeket 
úgy, a mint előadatnak, a népiskolai gyermek nem ért, a melyek 
tehát részletezett magyarázást igényelnek, mihez azonban a kellő 
idő kivált népiskolai tanítónak nem áll rendelkezésére; e mellett 
lényegesebb dolgokról (minők pl. hogy léteznek kisebb prot. fele-
kezetek, hitterjesztő intézetek, biblia társulatok, Gusztáv-Adolf 
egylet és gyámintézetek, — hogy minő érdemeik vannak az 
evangyélniiaknak az értelmi világosság terjesztése körül, Károlyi 
Gáspár biblia forditásáról stb. efféléről) említés sem történik, 
és végre, mert sok hibás kifejezést és adatot tartalmaz — úgy 
hogy e könyv csak gondos revisio és átdolgozás után lesz ajánl-
ható ; 

4. A Rut tkay Sándor-féle „a gyermekek imakönyve" ajánl-
tatik, de kivánatos, hogy azon imák, melyek az ima egyszerű 
meleg hangjá t nélkülözik, jobbakkal cseréltessenek fel, és továbbá, 
hogy egy ima az anyaszentegyházért is felvétessék, ellenben 
Ugyanannak „vallástani füzet "-je és „egésségi és illemszabályok" 
című könyvecskéje nem ajánltatik, az előbbi azért nem, mert a 
szentírási mondatokat és helyeket teljesen mellőzi, az utóbbi pedig 
azért nem, mert ily könyvecskék, ha nem is ártalmasok, de leg-
alább is feleslegesek a gyermekek kezében. 

Ezzel kapcsolatban jelenti a zólyomi főesperes, hogy a tót 
számtani példatár, melynek kiadásával a tavalyi kerületi gyűlés 
jegyzőkönyvének 12. pontja szerint a zólyomi esperesség bízatott 
meg, elkészült és jelenleg másolás alatt van, s kéri a gyűlést, 
hogy ezen műnek megbirálása iránt intézkedjék. 

Ezen jelentés helyeslő tudomásul vétetik, a tót 
számtani példatár pedig kiadatik megbirálás végett a 
felső tankerületi népiskolai és könyvbiráló bizottságnak. 
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15. Olvastatik az egyetemes tanügyi bizottság báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő ur elnöklete alatt f. é. január hó 
15. 16. és 17. napjain tartott üléseinek jegyzőkönyve, mely kö-
vetkezőleg szóll: 

Az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 5. pontjában 
kiküldött egyetemes bizottság üléseinek jegyzőkönyve. Fölvétetett 
Budapesten az 1884. évi január 15. 16. és 17. napjain tartott 
ülésekben. 

Elnök: báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi s iskolai fel-
ügyelő. 

Jelen voltak az egyházkerületek részéről: Czékus István és 
Dr. Szeberényi Gusztáv superintendensek; Fabiny Teofil és Káldy 
Gyula kerületi felügyelők. 

«y O - «. 
Az egyetemes tanügyi bizottság részéről: Dr. Huníálvy Pál, 

elnök, Dr. Huníálvy János, Doleschall Sándor, Bachát Daniel,  
Dr. Scholtz Ágost, Böhm Károly, Győry Vilmos, Dr. Győry 
Elek. Lehr Albert, Batizfalvy István bizottsági tagok. 

A gymnasiumok részéről: Bancsó Antal, Góby Imre, Grosz 
Ernő, Ziman János, Hajtsy Sándor, Jesovics Károly, Fröhlich  
Róbert, Micliaelisz Vilmos és Benka Gyula tanárok. 

Mely alkalommal: 
1. Elnök úr ő Méltósága szívélyesen üdvözölvén a bizottságot, 

hangsúlyozza azon ügyek fontosságát, melyeket a bizottság az 
egyetemes gyűlés megbízása folytán, részint végleg megoldani, 
részint az azokban történendő megállapodásokat, (mint javasla-
tokat) az egyetemes és egyházkerületi gyűlésekhez, további tanács-
kozások és hozzájárulások czéljából áttenni van hivatva. Ez 
ügyek nagyobbára iskoláinkat érdeklik, melyek egyházunk gon-
doskodásának eddig is főtárgyát képezték. Főleg középiskolá-
inknak a törvényhez képest való rendezését, az érettségi vizsgá-
latok ügyében a közoktatási kormányhoz terjesztendő véleményünk 
élkészitését és a középiskolai tantervnek a beérkezett javaslatok 
alapján eszközlendő megállapítását emelte ki oly tárgyakul, 
melyekre a bizottság figyelmét kiválóan felhívja. Midőn tehát 
ez értelemben a tanácskozást megnyitja, felhivja a bizottságot, 
hogy az ülésekről felveendő jegyzőkönyv vitelére egy jegyzőt 
választani szíveskedj ék. 

Jegyzőül Batizfalvy István mint a tanügyi bizottság 
jegyzője választatott meg. 

2. Fölvétetvén a középiskolák érettségi vizsgálataira vonat-
kozó s a vallás- és közoktatási minisztériumhoz terjesztendő 
szabályzat ügye, — az egyetemes bizottság, a középiskolák által 
beterjesztett javaslatok alapján s beható tanácskozások és a fon-
tos ügynek minden oldalú megvitatása után 

az ezen jegyzőkönyvhöz mellékelt pontozatokat hatá-
rozta a méltóságos egyetemes felügyelő úr által a nm. 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz felterjesztetni. 
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3. Fölvétetvén a tanterv és tanrendszernek az államival 
eszközlendő egyeztetése, beható tanácskozások után 

a középiskolák részéről beérkezett vélemények és javas-
latok alapján az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 
5. pontjának értelmében, az ezen jegyzőkönyvhöz mel-
lékelt tantervi javaslat határoztatott az egyházkerüle-
tekhez a méltóságos egyetemes felügyelő úr által meg-
vitatás és hozzájárulás czéljából átküldetni. 

4. Elnök úr, ő Méltósága az 1883. évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének tizedik pontjára való hivatkozással, melyben 
kimondatik, hogy miután az egyházfelekezeti főhatóságot maga 
az egyetemes közgyűlés képezi, s igy ennek beleegyezése nélkül 
középiskoláinkkal állami segélyt tárgyazó szerződés jogérvénye-
sen nem köthető, — felhivja a bizottság figyelmét az államsegély 
ügyében az 1883. évi 30. t. cz. folytán szükségessé vált intéz-
kedésekre, jelesül pedig azon kérdésre, vájjon az államsegély 
általában igénybe vétessék-e vagy nem? — s ha igen, mily 
szabályok és föltételek állapítassanak meg az erre vezető eljá-
rásra és szerződésekre nézve? 

A bizottság beható tárgyalás után kimondandónak 
véli, hogy az állami segélynek az egyház vagy az illető 
iskolai pártfogóság részéről való igénybe vétele lehetőleg 
mellőztessék és az csak oly helyen és esetben történjék, 
a hol azt felekezeti és tanügyi fontos okok elkerülhe-
tetlenné teszik. Ily elkerülhetlen szükség esetében is 
azonban csak a következő elvek megtartása mellett 
vehető az államsegély igénybe: 

1. Ha az igénybe veendő segély összege nem ha-
ladja meg az illető középiskola fenntartási szükségletének 
felét, s ha ennélfogva az intézet felekezeti jellege és az 
egyház önkormányzati joga sértetlenül megmarad. 

2. Ha az illető tanárok a kormány által a feleke-
zettel közlött s kizárólag mindkét hitvallású evang. 
tanárok közül neveztetnek ki. 

3. A kormánynyal kötendő minden szerződésnek 
jogerőre való emelkedése az egyetemes gyűlés, mint 
felekezeti főhatóság beleegyezésétől, függ. 

Hogy a fentebbi elvek és az egyetemes gyűlés által 
a kerületek javaslatai alapján kidolgozandó módozatok 
egyes felmerülendő esetekben helyesen alkalmaztattak-e, 
annak előleges megítélését egy újonnan szervezendő 
egyetemes bizottságra javasolja bizni, mely egyáltalában 
a segélyeztetés szükséges volta fölött is véleményt 
mondjon. 

A segélyezett tanintézetek tanári kara szavazatjo-
gának megállapítására nézve fölkérendőknek véli a ke-
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rületeket, hogy erre vonatkozólag véleményt adni szí-
veskedjenek. 

5. Ezzel kapcsolatban tárgyaltatott a rozsnyói főgymnasi-
umnak államsegélyezési ügye. 

Minthogy a rozsnyói főgy müasiuinnak az államsegélyezés 
ügyében a vallás- és közoktatási minisztériummal kötött 
szerződésében az előbbeni pontban foglalt elvek kellő 
figyelembe vétettek, az egyetemes gyűlés által lielyben-
hagyandónak véleményeztetik. 

6. Felmerülvén a kérdés, hogy a nm. vallás- és közoktatási 
miniszter úr, az egyetemes felügyelő úr ő Méltóságát vagy a 
főtiszt, superintendens urakat tudositsa-e erról, kiket küld az 
intézeteinkben tartandó érettségi vizsgálatokhoz kormány képvi-
selők ül? 

az egyetemes bizottság azt véli, hogy a nm. vallás- és 
közoktatási miniszter úr erről mind egyetemes felügyelő 
úr ő Méltóságát, mind pedig a főtiszt, superintendens 
urakat értesítse. A főtiszt, superintendens urak pedig 
átiratban fogják a kormány rendelkezéséről az illető 
tanintézeteket tudósítani. Fölkéretik egyetemes felügyelő 
úr ő Méltósága, hogy ez irányban a nm. vallás- és köz-
oktatási miniszter urat értesíteni méltóztassék. 

7. Az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 24. pontja 
értelmében, fölvétetvén a nők érettségi vizsgájára vonatkozó 
kérdés, 

miután az érettségi vizsgálatnak jelleme változott, s a 
törvény szerint az érettségi vizsgálatról kiállított bizo-
nyítvány állami hivatalokra minősitvényi jogot ad, az 
egyetemes bizottság ez idő szerint nem érzi magát 
hivatottnak, hogy ez ügy érdemleges tárgyalásába bo-
csátkozzék. 

8. Az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 5. pont-
jában az egyetemes tanügyi bizottság azon kérdésére: mily uton 
terjésztessenek a nm. vallás- és közoktatási minisztériumhoz az 
egyes tanintézetek részéről az osztály összevonási folyamodások ? 

a bizottság azt javasolja, hogy az osztály összevonás 
tárgyában beadott folyamodványok az egyes tanintéze-
tek igazgatóságai által, ezentúl az illető főtiszt, super-
intendens úrhoz terjesztessenek fel, ki azokat a tanári 
testület és saját véleményével a közoktatási kormányhoz 
fogja fölt eij esz teni. 

9. Az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 46-ik 
pontjára, melyben az egyetemes bizottság utasíttatik, hogy a 
nem protestáns iskolákban úgy a vallásoktatás szellemi részének 
biztosítása, mint a vallásoktatással egybekötött anyagi terhek 
viselése szempontjából javaslatot tegyen 
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az egyetemes bizottság azon nézetben van, hogy a val-
lásoktatás, valamint az is, mily módon és mily eszközök 
által viszi azt keresztül, egyházunknak legsajátosabb bel-
ügye, azért az az egyes egyházközségek, illetőleg lel-
készek gondoskodására bizandó. 

A mi a vallásoktatás anyagi vagyis pénzbeli oldalát 
illeti, a tapasztalás tanúsítja, hogy ily czélra államse-
gélyre számitanunk nem lehet, s igy a vallásoktatás 
költségeinek fedezésére a gyülekezetek a körülmények-
nek megfelelő tandij kivetésére é s . beszedésére utasi-
tandók. 

A mi pedig a vallásoktatás kivitelének módozatait 
illeti, erre nézve az egyetetemes bizottság véleménye e 
következő: 

ott, hol a baj kisebb, t. i. a hol egy evangelikus 
tanintézet mellett egy vagy két más vallású, községi 
vagy állami intézet létezik, ott az evangelikus intézet 
igazgatósága a nem felekezetünkbeii intézetek igazga-
tóságával érintkezve, combinative kieszközölteti, hogy 
az evang. tanulók felekezeti tanintézetünkben a rendes 
vallási tanórákban, szintén mefelelő tandíj mellett nyer-
hessék a vallásoktatást; 

a hol a baj nagyobb, azaz hol evangelikus tan-
intézetünk nincs, de több más felekezeti, állami vagy 
községi intézet van, ott a vallásoktatás költségeiről a 
kerületnek kellene gondoskodni; 

a hol pedig a baj oly nagy mint pl. Budapesten, 
hol tömérdek a községi, állami vagy idegen felekezet-
beli iskolák száma, s az egyházakra vagy lelkészekre 
csaknem elviselhetlen teher háramlik, az egyetemnek 
kellene a vallásoktatás költségeiről gondoskodni, de 
hogy ezt az egyetem tehesse, az egyetemes alapnak 
mielőbbi létesítése ez okból is sürgősen ajánltatik a kerü-
leteknek, illetőleg egyházközségeknek és lelkészeknek. 

10. Tárgyalás alá vétetvén a tanügyi bizottságnak újból 
való szervezése inditványoztatik: hogy tekintettel arra, miszerint 
a középiskolai törvény és az állami közigazgatás gyorsabb me-
nete következtében a tanügyet illetőleg gyakrabban fordulhatnak 
elő olyan principialis kérdések, melyek fölött határozatot hozni 
egyedül az egyetemes gyűlés hatáskörébe tartoznék, de ily 
gyorsan és haladéktalanul elintézendő ügyekben a kerületi ós 
egyetemes gyűlések kivételes egybehivása igen sok időbe és 
költségbe kerülne: 

szükségesnek látszik, hogy a jelen tanácskozó egyetemes 
bizottság állandósittassék, vagyis szerveztessék az egyetemes egy-
házi felügyelő elnöklete alatt egy egyetemes közoktatási bizottság 
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melynek tagjai volnának az egyházkerületek mindannyi superin-
tendensei és világi felügyelői, a tanügyi bizottság tagjai és min-
den VIII. osztályú gynmasium részéről egy-egy küldött. 

Ezen egyetemes közoktatási bizottság intézkednék minden 
oly sürgős elvi jelentőségű tanügyben, mely az egyház egyete-
met a tanügyi politika tekintetében érdekli, intézkednék külö-
nösen a középiskolai törvényben előforduló rendelkezésekre nézve, 
— tartozván eljárásáról az' egyetemes gyűlésnek beszámolni, 
illetőleg jelentést tenni. 

A jelenlegi tanügyi bizottság mint az egyetemes közoktatási 
bizottság alosztálya az administrativ tárgyak elintézésére fenn-

C »7 m «_/ 
marad, de két szakosztályra oszlik közös elnökkel és közös jegy-
zővel t. i. közép- és népiskolai szakosztályra. A tanügyi bizott-
ságnak elnöke az egyetemes felügyelőt akadályoztatása esetén 
némely teendőkben pl. az iskolák meglátogatásában, minek egy-
házunk fontosságot tulajdonit, helyettesítené. 

Ezen indítvány elvben elfogadtatik s az egyetemes 
közoktatási bizottság hatáskörének s e bizottságra vo-
natkozó minden részleteknek kidolgozásával az egyetemes 
tanügyi bizottság lenne megbízandó. 

11. Jelen jegyzőkönyv pontjainak hitelesítésére 
kiküldetnek egyetemes felügyelő úr ő Méltósága elnök-
lete a la t t : Fabiny Teofil, Hunfalvy Pál, Hunfalvy János, 
Dr. Győry Elek, Zsilinszky Mihály, Böhm Károly, Fröh-
lich Róbert, Győry Vilmos és Dolescliall Sándor. 

Báró Prónay Dezső s. k., egyetemes felügyelő. Jegyzet te : 
Batizfalvi István s. k., egyetemes tanügyi bizottsági jegyző. 
A magyarhon i ágos ta i hivallási i evang. egyház véle-
ménye az é r e t t s é g i v izsgá la t szabályozása t á rgyában . 

A magyarhoni ágostai hitv. evang. egyház megjegyzés nél-
kül hagyja az érettségi vizsgálatra vonatkozó azon pontokat, 
melyek a középiskolai törvény egyenes következményeiként jelent-
keznek. — Azonban a mennyiben a törvény keretén belől orszá-
gos törvényeink által biztosított autonom jogaink megkövetelhetik, 
a zérettségi vizsgálatokra vonatkozólag e következő pontjaink alkal-
maztatását kívánjuk: 

1. Az érettségi vizsgálat czélja kipuhatolni, vájjon a vizs-
gálatra jelentkező tanulónak megvan-e azon általános műveltsége 
és tárgyi ismerete, melyek a főiskolai tanulmányokra szükségesek. 

2. Erről csak úgy lehet meggyőződni, ha a kérdést oly mó-
don állítjuk fel a tanulónak, hogy az a szerzett anyagmennyi-
séget önállóan legyen kénytelen csoportosítani. — Azért a kér-
dések előre megállapítandók, leirandók és a vizsgálat elnökségének 
bernuta tandók. 
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3. Az írásbeli érettségi vizsgálat tárgyai : 
a) A magyarnyelv és irodalom. — A dolgozat tárgya értekezés 

magyarnyelven a középiskolai tananyag köréből vett valamely 
tárgyról, oly czélból, hogy a tanulónak alapos nyelvtani ismeretei, 
a nyelv szellemében való gondolkodása és gondolatainak Írásban 
való szabatos kifejezése megítélhetők legyenek. 

b) A német nyelv és irodalom. — A dolgozat tárgya 2 féle: 
Szabad dolgozat vagy fordítás szótár segítségével. 

c) A latin nyelv és irodalom. — E tárgyból lehetőleg szabad 
dolgozat adassék fel, melynek tárgya az írásbeli vizsga előtt 
elbeszéltetik. Adható feladatul fordítás is magyarból latinra, 
mindkét esetben a szótár használata megengedtetik. 

d) Görög nyelv és irodalom. — A görög Írásbeli dolgozat tárgya 
fordítás görögből magyarra azon irók műveiből, melyek az illető 
gymnasium négy felső osztályában olvastattak; szótár használata 
megengedtetik. 

e) Mennyiségtan. — A dolgozat tárgyait képezik oly algebrai 
és geometriai föladatok megfejtése, melyekből a tanulónak a ma-
thematikai gondolkodásban való jár tassága valamint számolási 
biztossága kiderüljön. 

4. A szóbeli érettségi vizsgálat tárgyai : 
a) Vallástan. (Hit- és erkölcstan. Az egyetemes keresztyén és 

hazai protestáns egyház története.) 
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház fenntart ja magának a 

jogot, hogy azon esetben is, ha a vallástan a kormányilag meg-
állapított érettségi vizsgálati szabályzatba föl nem vétetnék, azt 
maga részéről a vizsgálati tárgyak közé sorozza. 

b) A magyar nyelv és irodalom. — A kérdések tárgyát képezi 
mindaz, a mit a tanuló a gymnasium felső, de különösen a VII. 
és VIII. osztályaiban olvasott, főtekintettel az ujabb kor remek-
íróira. 

c) A latin nyelv és irodalom. — A vizsgálat anyagát képezik 
mind azon classikusok ismeretlen részei, melyek a gymnasium 
felső négy osztályában olvastattak. 

d) Történelem. (Az egyetemes és hazai történet). 
e) Mathematika. (Algebra és Geometria.) 
f ) Physika. 
5. Az írásbeli érettségi vizsgálathoz való bocsáttatás feltétele 

az osztályvizsgálat sikeres letevése. — Az osztályvizsgálat június 
első felében tartandó meg. 

6. Az érettségi vizsgálathoz való jelentkezés ideje május 
15-ike, mely alkalommal a tanári testület jogosítva van követelni 
minden tanulótól keresztlevelét, illetőleg születési okmányát és 
összes gymnasiumi bizonyítványait. 

7. Az Írásbeli tételek az elnökséghez május 1-éig terjeszten-
dők fel, melyeknek visszaküldési ideje június 1-seje. 
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8. Az írásbeli tételek száma önálló dolgozatra három, fordí-
tásra három, melyekből az elnökség kettőt — kettőt jelöl ki. 

9. Az írásbeli vizsgálat ideje június első fele. 
10. Ki az írásbeli érettségi vizsgálaton a magyar nyelvből 

elégtelen jegyet kapott, az egy évre visszautasítandó. — Ki más 
tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, még szóbelihez bocsáttatik, 
de ha ezen tárgy/szabályszerűen nem tárgya a szóbeli vizsgá-
latnak, akkor ez reá nézve szóbeli vizsgálatnak is tárgyáva válik. 
— Ki az írásbeli vizsgálaton két tantárgyból kapott elégtelen 
osztályzatot, csak egy év múlva ismételheti a vizsgálatot. 

11. Az elégtelen Írásbeli dolgozatok egy .évig megőrzendők. 
12. A dolgozó tanulók száma egy helyiségben a helyiségtől 

teendő függővé. 
13. Az Írásbeli dolgozás t a r t ama: 5 óra. 
14. Az Írásbeli érettségi vizsgálat eredményét meghiúsítani 

szándékolt magaviselet vagy tiltott eszköz használata a leg-
közelebb tartandó érettségi vizsgálat határidejére való vissza-
vetést von maga után. 

15. A szóbeli vizsgálaton naponként megvizsgálhatók száma 
rendszerint: 10. 

16. Az osztályzatot illetőleg: 
a) Az Írásbeli dolgozatoknál a szaktanár véleménye alapján 

a vizsgáló bizottság határoz; 
b) a szóbeli feleletnél a tanjegy megállapítására a szaktanár-

nak van döntő szavazata. 
A szóbeli érettségi vizsgánál rendszerint az elnök, szaktanár 

és a jegyző irnak osztályzatot; e három osztályzat egybe vetve 
adja a szóbeli felelet osztályzatát. 

A végleges osztályzat megállapításánál tekintetbe jön az 
évi, Írásbeli és szóbeli osztálvzat. 

17. Jeles jelzést érettségi bizonyítványába csak azon tanuló 
kaphat, kinek végeredményül szolgáló minden tanjegye jeles, — 
legfeljebb egy jó. — Jó jelzést kaphat azon tanuló, kinek egy 
elégséges mellett a többi tanjegye vagy jeles vagy jó. 

18. Az osztályozás fokai: Jeles, jó, elégséges, elégtelen. 
19. Ki a szóbeli vizsgálatokon egy tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, az azon tárgyból a következő tanév elején 
javító vizsgálatot tehet. — A ki két vagy több elégtelen tan-
jegyet kapott, az egy év múlva uj vizsgálatot köteles tenni. 

20. Az írásbeli vizsgálat alkalmával nyert elégtelen osztályzat 
a VIII-ik osztályról szóló bizonyítványba beiratik. 

21. Ki a szóbeli érettségi vizsgálaton megbukott, arról, hogy 
az érettségi vizsgát letenni megkisérlette, bizonyítványt kaphat 
és abba a vizsgálat ismétlésének ideje is kiteendő. 

22. A bizonyítványba az egyes tantárgyak részletezve vé-
tetnek be. 
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23. Az érettségi bizonyítvány magyar nyelven állíttatik ki. 
— Ebbe fölveendő: A tanuló neve, vallása, születési helye és 
ideje, egész középiskolai tanfolyamának helye és ideje (osztály 
összevonás esetén az erre vonatkozó engedély kelte és száma) — 
az egyes tantárgyak érdemjegyei és általános érettségének fo-
kozata, 

24. A bizonyítványt árvizsgáló bizottság tagjai, névszerinti 
Az elnök, szaktanárok és jegyző irják alá. — Br. Prónay Dezső, 
a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházak és iskolák egyetemes fel-
ügyelője. — Batizfalvi István az egyetemes tanügyi bizottság 
jegyzője. 

Ezen véleményes jelentés valamennyi pontja észre-
vétel nélkül elfogadtatik azon kiegészítéssel, hogy a 
szóbeli érettségi vizsga tantárgyai közé protestáns if-
jaknál a vallás is felveendő s az általános érdemjegy 
meghatározásánál az ezen tantárgyból nyert osztályzat 
is befolyással legyen. A tanterv és tanrendszerre vonat-
kozó indítvány azzal egészíttetik ki, hogy mint minden 
tantárgy, úgy a vallástan is szakférfiak által taníttassák. 

Mely határozatok inditványképen az egyetemes gyű-
lésen előadatni rendeltetnek. 

A vallástanítás költségeinek fedezhetése végett az 
egyes egyházak felhatalmaztatnak, hogy a helyi viszo-
nyoknak megfelelőleg az egyes tankötelezettek után tan-
díjat szedhessenek s ennek menyiségét 2—5 frt között 
megállapíthassák. Rendkívüli esetekben azonban a kerü-
let fentart ja magának, a szükséglet fedezéséről esetről 
esetre gondoskodni. 

16. Fentebbi jelentés kapcsában tárgyalás alá vétetik Zsi-
linszky Mihály békési esperességi felügyelő úr indítványa egy külön 
protestáns tanulmányi alap létesítése iránt. 

Tekintve azt, hogy az országos tanügy emelését célzó ujabb 
iskolai törvények intézkedései által a protestáns vallású polgá-
rokra indirecte új meg új terhek rovatnak; 

tekintve azt, hogy a protestáns egyház az ilyeténképen fel-
merült ujabb költségek fedezésére külön alappal nem rendelkezik, 
s valahányszor az országos törvény követelményeinek megfelelni 
kiván, mindannyiszor a különben is terhes adókkal sújtott hivek 
áldozatkészségéhez kénytelen folyamodni; 

tekintve azt, hogy az 1848. XX. t. czikkben kimondott fele-
kezeti egyenlőség és viszonyosság elvével nem egyeztethető össze, 
hogy mig más hatalmasabb egyház legnagyobb részt állami 
alapítványokból ta r t ja fel iskoláit, addig a szegényebb protestáns 
egyház csupán híveinek filléreiből tartsa fel állami törvények 
ál tal szabályozott iskoláit; 
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tekintettel végre az 1868. LUE. t. czikkben is kimondott elvre: — 
a kerületi közgyűlés elfogadja s az egyetemes gyűlés-
nek is figyelmébe ajánlja azt az indítványt, hogy az 
állam az 1848. XX. t. czikkben kimondott felekezeti 
egyenlőség és viszonyosság alapján, addig is míg az 
országos tanulmányi a lapjogi természete felett a törvény-
hozás végleges határozatot hozna — egyetértőleg a 
testvér helvét hitvallású egyházzal — a két protestáns 
egyház iskoláinak fentartása illetve segélyezése czéljából 
megfelelő tanulmányi alapot teremtsen. 

A gyűlés második napja, Aug. 27-én. 
17. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve 

felolvastatván, hitelesíttetett, 
18. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 9. pontjára beterjeszti 

a magyar olvasókönyvre beérkezett négy pályaműnek végleges meg-
birálására s a pályadíj kiadásának eldöntésére kiküldött, és a fő-
tisztelendő superintendens úr elnöklete alatt a tegnapi napon 
tanácskozott bizottságnak következő iilési jegyzőkönyve: 

1. Főtisztelendő Elnök úr hivatkozván a bányakerület tavalyi 
közgyűlése 8-ik pontjában foglalt ama határozatára, mely szerint 
a nem magyar ajkú növendékek számára egy alkalmas magyar-
tót, illetőleg magyar-német tankönyv érdekében is kellett volna 
pályázatot hirdetnie, jelenti, hogy miután a felső tankerületi nép-
iskolai bizottságnak beterjesztett véleményes jelentése szerint : 
Groó Vilmos magyar-tót és Szirmai J. és társainak magyar-német 
nyelvképző füzetei a kivánt czélnak tökéletesen megfelelnek, és mi-
után a pestmegyei főesperes úr, — mint indítványozónak a fenn-
jelzett nyelv — képző könyvek felülbírálás végett beküldettek, 
szintén feleslegesnek tar tá az ez irányban történendő pályázat-
nak kiírását, a kerület elnöksége indíttatva érezte magát, hogy 

miután továbbá a népiskolák I. s Il-ik osztályai számára jó 
felekezeti magyar olvasókönyveink már vannak — ez úttal csak 
egy a III. s IV. népiskolai osztályokban használandó magyar 
olvasókönyvre hirdessen pályázatot, mi f. é. január 12-én meg-
történvén, f. é. junius hó 30-ik hozzá négy pályamű küldetett 
be, melyeknek egyes jeligei a következők: 

I. „Engedjétek, hogy a kis gyermekek jöjjenek én hozzám és 
őket meg ne tiltsátok: mert ilyeneké az Istennek országa." 

Luk. 18, 16. 
II. „Az olvasókönyv legyen a népiskolai tanítás középpontja." 
III. „Olvastasd előttem tanítványaidat és megmondom, hogy 

minő tanitó vagy" és a 
o J 

IV. Erős várunk nekünk az Isten és oltalmunk ellenség ellen." 
Ezen 4 pályamunka megküldetett először az alsó tankerület 

iskolabizottságának, mely a könyveket megbírálván a •/• 1 jegy 



4 8 

alatt ide csatolt véleményes jelentését adta be, azután köröztet-
tek a pályamunkák a felső tankerületi iskolabizottság egyes tagjai 
között, kiknek Írásbeli jelentései szinte •/. 2. 3. 4. 5. jegy alatt e 
jegyzőkönyvhez csatolvák. 

2. Ezen jelentésnek tudomásvétele után, Főtisztelendő elnök 
úr felolvastatá a fenjelzett egyes véleményes jelentéseket és 
kitűnt, hogy ezek közül 4 .azon pályamunkát tar t ja aránylagos 
legjobbnak, melynek jeligéje „Engedjétek, hogy a kisdedek én 
hozzám jöjjenek stb. mig ellenben egy: az „Olvastasd előttem 
tanitványaidat" jeligés könyvet véleményezi leginkább ajánl -
hatónak. 

Ezek után a bizottság fontolóra vévén az egyes észrevéte-
leket, szavazattöbbséggel odanyilatkozik, hogy — habár a be-
érkezett müvek közül egy sem bir absolut becscsel, — és egy-
úttal elvetvén egyik bizottsági tagnak azon inditványát, mely 
szerint épen a jelzett okból új pályázat volna kihirdetendő 

mint aránylag legjobb miinek elfogadását, jutalmazását 
és kiadását azon pályamunka ajánltassék a kerületi 
közgyűlésnek figyelmébe, melynek jeligéje: „Engedjétek, 
hotju a kisdedek én hozzám .jöjjenek" stb. kimondván azon-
ban egyúttal, hogy a pályanyertes munka szerkesztője 
köteleztessék, munkáját a vele közlendő és ezen jegyző-
könyv mellékleteiben foglalt részletekre menő bírá la t 
alapján gondosan javítani, esetleg újra átdolgozni és 
ennek — záros határidő alatt — megtörténte után még 
egyszer e bizottság kritériuma alá bocsátani, és csak 
ennek jóváhagyása után bizassék meg kerületi elnökség, 
hogy a könyv kiadása ügyében a kellő lépéseket meg-
tegye. 

Kelt Budapesten, 1884. aug. 26-án. Dr. Szeberényi Gusztáv, 
sup. elnök. Jegyzet te : Falvay Antal, bizotts. jegyző. 

A bizottság ezen jegyzőkönyvében foglalt birálata 
és javaslata alapján a kerületi közgyűlés a pályadijat 
az „Engedjétek, hogy a kis gyermekek jöjjenek én hozzám 
és őket meg ne tiltsátok: mert ilyeneké az Istennek 
országa. Luk. 18, 16." jeligés pályamunkának itéli oda 
azon feltétel alatt, hogy szerzője a bizottság által tet t 
és az elnökség által vele közlendő észrevételek alapján 
munkáját 15 nap alatt gondosan kijavítandja, esetleg 
újra átdolgozandja. A pályadíjnak meghatározása és 
kifizetése, valamint a javitandott pályanyertes műnek 
kiadása iránt szükséges összes lépések megtétele a ke-
rületi elnökségre bizatik. 

Egyúttal határozatilag kimondatik, hogy ezen el-
fogadott magyar olvasókönyv kerületünk népiskoláinak 
III. és IV. osztályaiban kötelezőleg használandó, a tót 
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s illetve németajkú iskolákra nézve pedig Groó Vilmos-
nak magyar-tót, és Szirmai J . és társainak magyar-né-
met nyelvképző füzetei rendeltetnek, a minek foganato-
sítására az esperességek utasít tatnak. 

Felbontatván a pályanyertes műnek jeligés levele, 
kitűnt, hogy annak szerzői Németh Lajos b.-csabai tanító 
és Linder Károly békés-csabai lelkész, kiknek a pátya-
dijat annak idejében az 1883. évi kerül, gyűlés jkönyvének 
8. pontja értelmében a kerületi elnökség fogja kiutalvá-
nyozni. A többi három pályaművet szerzői a főtiszt, su-
perintendens Úrtól vissza vehetik. 

19. Ugyancsak a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 6. pont-
jára olvastatott a kerületi számadások megvizsgálására kiküldött 
bizottságnak következő jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A bányakerület számadásait megvizsgálván, van szerencsénk 
tisztelettel a vizsgálat eredményét a közetkezőkben előadni: 

I. Olvastatott a bányakerületi állandó pénzügyi bizottság 
1884. Aug. 18-án fölvett jegyzőkönyvének 1. pontja, mely szerint 
a számadások és értékek megvizsgáltatván, előbbiek tételről-té-
telre helyeseknek és rendben találtattak. A jegyzőkönyv első pont-
jában foglalt megjegyzések tudomásul vétetnek s indítványba 
hozatik, a lefolyt 1884. Junius 30-ig terjedő számadási évre a 
pénztárnoknak a fölmentvény megadása. 

A bizottsági jegyzőkönyv 2. pontjában foglalt azon indítvány, 
hogy a lugosi ev. egyház több tartozási tétele után a kamatok-
nak pontosan leendő megfizetésére fölhivassék —- helyeslőleg 
elfogadta tik. 

Az állandó bizottság azon javaslata, hog}^ a kerületi pénz-
tárhoz egy 100 frt évi díjjal javadalmazandó ellenőri állomás 
szerveztessék, — elfogadtatván, ennek rendszeresítése a kerületi 
közgyűlésnek javaslatba hozatik azon megjegyzéssel, hogy a bá-
nyakerületi utasításoknak a kerületi pénztárra vonatkozó részei 
figyelemmel az ellenőri teendőkre, kibővítessenek. 

II. Olvastatott Dr. Szelényi Károly kerületi ügyész jelentése 
a br. Ambrózy Lajos-féle tartozásra vonatkozó ügyről, s miután 
eme jelentésből kitűnik, hogy néh. br. Ambrózy Lajos örököse 
a kerületi ügyész abbeli fölhívására, hogy a tartozás kamatai t 
lefizesse és a tartozás tőkéjét biztosítsa — nem is válaszolt; 
javaslatba hozatik, utasítassék a kerületi közgyűlés által az 
ügyész úr, hogy az illető örököst újból fölhiván, a tartozás biz-
tosítására rövid határidőt szabjon, melynek lejártával, ha a 
tartozás nem rendeztetnék, az illető örököst haladéktalanul pe-
relje meg. 

4 
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III. A felülvizsgált számadásokból kitűnt, hogy: 

1. Bevétel 22,310 frt 61 kr. 
Kiadás 21,618 „ 60 „ 

Maradvány 692 frt 01 kr. 

A pénztár tőkéje 92,514 fr t 06 kr. 
Mult évben volt . 88,160 „ 79 „ 

Szaporodás 4,353 frt 27 kr. 

tartozásokban kamat 775 frt 49 kr. 
évi adakozások hátraléka 300 „ — „ 

összes hátralék 1,075 frt 49 kr. 

2. Német István-féle alap: bevétel 76 frt 50 kr. 
kiadás 75 „ — „ 

maradvány 1 frt 50 kr. 
a tőkével együtt ' 1,448 frt 72 kr. 

3. Mokossonyi alap: bevétel 726 frt 24 ki-. 
kiadás 726 „ 24 „ 

maradvány — frt — ki-, 
tőke 13,806 frt — kr. 

4. Zsedénjd-féle középtanodai alap tőkéje 5000 frt; kamatja 
l évre 270 írtban a selmeczi és szarvasi főiskolának megküldetett. 

5. A Zsedényi-féle néptanítói alap 
Bevétel 1639 frt 04 kr. 
Kiadás 1100 „ — „ 

Maradvány 539 frt 04 kr. 
Ezen alap tőkéje 20,000 irt — kr. 

6. Esztergályi alap bevétele és kiadása 27 frt 8 kr, tőkéje 
pedig 382 frt 43 'kr. 

7. Székács alap tőkéje 7261 frt 78 kr. 
a mult évben volt „ 7055 „ 52 „ 

Szaporodás 206 frt 26 kr. 

A kamatjövedelemből Bansell Kálmán 100 frt, Kossányi 
József 50 frt, Dedinszky János 50 írttal segélyeztettek. 

8. A Geitz alapítvány tőkéje a mult évben volt 1375 frt 90 
kr. Ez évi bevétele 120 frt Í9 kr, összesen tehát 1496 frt 09 
krra szaporodott. 
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Végre tisztelettel indítványozzuk, miszerint az állandó pénz-
ügyi bizottságnak buzgó fáradozásáért jegyzőkönyvi elismerés 
és köszönet szavaztassék. 

Budapesten 1884. äug. 27-én, kiváló tisztelettel Scultéty 
Ede, bizottsági elnök. Wladár Viktor, biz. tag. Moravcsik Mihály, 
biz. tag. Rohonyi Gyula biz. jegyző. 

Ezen jelentés- I. pontjának kapcsán olvastatott a budapesti 
magyar-német egyház presbyteriumának f. é. juniushó 4-én 54. 
sz. a. a kerületi felügyelő Úrhoz intézett levele, a melyben az 
iránt kéri megkérdeztetni a bányakerületet, hajlandó-e egyrészt 
a javaslatba hozott pénztári ellenőri állomás rendszeresítését el-
fogadni, valamint a megválasztandó ellenőrnek 1200 frt fizetés 
és 200 frt lakbérilletményben megállapított évi javadalmazásához 
évi 100 frttal hozzájárulni, és másrészt az ama állásra alkalmas 
egyén meghívását ezen egyház presbyteriumára bízni. 

Mindezeknek alapján a kerületi közgyűlés a követ-
kező határozatokat hozta: 

1. A kerületi pénztáros Jákobéi József úrnak az 
1883/4. évi számadásokra nézve a megérdemlett felment-
vény megadatik és az állandó kerületi pénzügyi bi-
zottságnak gondos fáradozásaért elismerés és köszönet 
szavaztatik. 

2. A lugosi egyház tetemes kamathátralékai tekin-
tetében felhivatik a bánáti főesperes Úr, figyelmeztesse 
a nevezett egyházat a legkomolyabban arra, hogy ne 
csak hátralékos kamatjai mielőbb törlessze, hanem a 
jövőre nézve is a kamatokat pontosan szolgáltassa be 
a kerületi pénztárba, miután különben a kerület azon 
nem óhajtott kellemetlen kényszerűségbe jönne, szigorú 
lépéseket megtenni a nevezett egyház ellen tartozásainak 
behajtása végett. 

3. A javaslatba hozott pénztári ellenőri állomásnak 
szervezését kerületünk elfogadja, az annak javadalmazá-
sából reá eső évi 100 írtnak fizetését kötelezőleg ma-
gára vállalja, és beleegyezik abba, hogy az alkalmazandó 
pénztári ellenőr a budapesti magyar-német egyház presby-
teriuma által meghivassék, úgy azonban, hogy ez mindig 
a bányakerületi elnökségnek előleges meghallgatása mel-
lett történjék. — Egyúttal felhivatik az állandó pénzügyi 
bizottság, hogy a pénztári ellenőrnek szólandó utasítást 
dolgozzon ki és terjesszen jóváhagyás végett a jövő évi 
kerületi közgyűlés elé. 

4. A b. Ambrózy Lajos-féle tartozás iránt a bizottság 
által javasolt eljárás helyeseltetik és ezennel elrendeltetik. 

5. Végül pedig szükségesnek lát ja a kerület kimon-
dani, hogy a catliedraticum agentionale az 1882. évi 



5 2 

kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 19. pontjában meg-
állapított új kivetés szerint az 1884/5-ki számadási évtől 
kezdve az egyes esperességek részéről a következő 
összegben lesz a kerületi pénztárba évenkint szolgálta-
tandó: Bács-Szerém 518 írt 65 kr., Bánát 217 frt 25 
kr., Bars 22 frt 95 kr., Békés 775 frt 66 kr., Budapest 
117 frt 07 kr., Hont 173 frt 05 kr., Nógrád 347 frt 37 
kr., Pestmegye 317 frt 26 kr., Zólyom 290 frt 04 kr. 

20. Felolvastatván az egyházkerületi törvényszék tagjaira 
beadott szavazatok beszedésére kiküldött bizottság jelentése, 

a szavazás ezen jelentésben kitüntetett eredményéhez 
képest kerületi főtörvényszéki elnökül Szontágh Pál, al-
elnökül Görgey István; közbirákul: Sárkány Sámuel, 
Győry Vilmos, Moravcsik Mihály, Scholcz Gusztáv, Do-
leschall Sándor, Melczer Gyula, Győry Elek, Dr. Szelényi 
Károly, Fabiny Gyula, Zsigmondy Pál, Szeberényi István. 
Dr. Matnska Péter ; pótbirákul: Sztehlo Andor, Schrancz 
János, Bachat Dániel, Veres Pál, Rudnay József és 
Marossy Károly urak egy évi időtartamra megválasz-
tottaknak nyilvánittati iák. 

21. Olvastatott a bács-szerémi esperességnek folyó évi junius 
hó 10-én tartot t gyűlése jegyzőkönyvének 15. pontja alatt foglalt 
határozata alapján a kerületi gyűléshez azon irányban intézett 
felterjesztése, hogy a horvát-szlavon területen létező ág. h. ev. 
egyházaknak külön esperességgé leendő alakulása a kerület ré-
széről megengedtessék. 

Ezzel kapcsolatban Rohonyi (íyula úr részéről azon indítvány 
té te te t t : kéressék meg a 11111. m. kir. Vallás- és Közoktatási 
Ministerium utján a horvát-szlavon-dalmát magas kormány, hog37 

az ezen nevezett országban levő protestánsok vallásügye országos 
törvény által és a teljes vallásszabadság elve alapján mielőbb 
szabály oztassék. 

Az ügynek beható és minden oldalú megvitatása 
után határozatikig kimondta a kerületi gyűlés, hogy a 
mindeddig a bács-szerémi esperességnek szerves kiegé-
szítő részét képező s ennek jogait és oltalmát élvező 
sziavon egyházaknak külön esperességgé leendő alaku-
lását sem időszerűnek, sem indokoltnak nem tar t ja és 
ennél fogva egy külön esperesség alakításához a maga 
részéről nem járulhat, — hanem a bács-szerémi esperes-
séget oda utasítja, hogy a jelenlegi viszonyokkal és fel-
merülő nehézségekkel szemben az egyház autonom jogait 
érvényesíteni igyekezzék, és befolyását a rendelkezésére 
álló* minden eszközökkel biztosítsa. 

Ehhez képest a horvát-szlavon kormánynál a horvát-
szlavon-dalmát országban levő protestánsok vallásügyének 
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országos törvény által leendő szábályozására vonatkozó 
indítvány is, mint szintén időszerűtlen, ez alkalommal 
mellőztetni határoztatott . 

22. Olvastatott az 1883. évi aügusztushó l-jén tar tot t nógrádi 
esperességi gyűlés által 6. sz. a. hozott határozat ellen Vladár 
János lelkész és a sámsonházi egyház részéről beadott felfolya-
modás tárgyában^kiküldött bizottság jelentése. 

Tekintettel arra, hogy a nógrádi esperesség eljárása, 
mely szerint Vladár János leköszönését elfogadta s az 
ekként megürült lelkészi állás betöltését elrendelte, nem 
tekinthető szabályszerűnek, mert Vladár János lelkész-
nek állásáról lemondását elfogadta, holott a lemondás, 
a pap választási novella 2. a) pontjának rendelkezése 
ellenére, az illetővel szerződéses viszonyban lévő sám-
sonházai egyházhoz egyáltalán nem intéztetett : a kerületi 
közgyűlés a nógrádi esperesség 1883. évi aug. l-jén 
tar tot t gyűlése jegyzőkönyvének 6. pontjabeli és az 1883. 
dec. 20-ki gyűlési jegyzőkönyv 9. pontjabeli határozatát 
megváltoztatja, hatályon kivül helyezi, s utasítja a nó-
grádi esperességet, hogy saját hatáskörében, mint első 
fokú hatóság a panasz érdemében minél rövidebb idő 
alatt hozzon határozatot. 

23. Tárgyalás alá vétetik a selmeczi ág. hitv. ev. lyceum 
állami segélvezés iránti kérvénye. 

o J J 

A közgyűlés ajánlólag határozza a kérvényt a nmsgú 
m. khv Vallás- és Közoktatási Minisztériumhoz felterjesz-
teni s utasítja ennélfogva a kerületi főiskolai tanácsot, 
hogy egyetértve az elnökséggel a segély kieszközlése 
végett — figyelemben tartva az ezen közgyűlés folya-
mán 15-ik pont alatt hozott határozatot — a nmsgú 
m. kir. Vallás- és Közoktatási Ministeriumnál a szükséges 
lépéseket mielőbb tegye meg. 

24. A békés-csabai egyház fenhatósága alatt álló csabai 
algymnasiumnak a gyűlés folyama alatt előterjesztett államse-
gélyezés iránti kérvénye tárgyalás alá vétetvén, 

a közgyűlés egyelőre tudomásul veszi a kérvényt s uta-
sitja a nevezett algymnasiumot, hogy államsegélyérti 
kérvényét az illetékes hatóság u t ján tárgy altassa s 
terjesztesse fel. 

25. Az aszódi ev. algymnasium hasontárgyú kérvénye szin-
tén a gyűlés folyama alatt előterjesztetvén 

véleményes jelentéstétel végett kiadatik Achim Ádám 
esperes úr elnöklete alatt Breznyik János, Benka Gyula, 
Láng Adolf, Moravcsik Mihály és Haviar Dániel urakból 
álló bizottságnak. 
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A gyűlés harmadik napja, Aug. 28-án. 
26. A tegnapi gyűlésnek jegyzőkönyve felolvastatván 

hitelesíttetett. 
27. Olvastatott a m. kir. államvasutak igazgatóságának a 

superintendens úrhoz folyó évi juliushó 9-én 34150. sz. a. intézett 
levele, melyben superintendens úr arról értesíttetik, bog}7 a nm. 
m. kir. Közmunka és Közlekedési Ministeriumhoz intézett bead-
ványa folytán a bányakerületi és az egyetemes gyűlésekre utazó 
küldöttek részére azon kedvezmény engedélyeztetik, hogy azok 
bármely személyszállító vonatnál (gyorsvonatok kizárásával) tet-
szés szerint választandó kocsiosztályban egy az illető osztályra 
szóló féljegy váltása mellett utazhatnak. 

Örvendetes tudomásul vétetik, a közmunka és közieke-
dési m. kir. Minister Ur 0 Nagyméltóságának pedig 
kerületünk iránt tanúsított ezen előzékeny szivességeért 
őszinte köszönet szavaztatik. 

28. Olvastatott a tanügyi bizottságnak a kerület kebelében 
levő közép- és felsőbb iskolák állapotáról az 1883/4-ik tanévre 
beterjesztett következő jelentése: 

Jelentése a főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Zsilinszky 
Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 
kebelében létező közép és felsőbb iskolák állásáról. 

A főtisztelendő bányakerületben az 1883/84-iki iskolai év 
folytán volt 3 nyolczosztályú teljes, 3 négyosztályú gymnasium 
s 2 tauitóképző-intézet, összesen 8 középiskola, melyek közül 
hétben a tannyelv magyer, egyben (Beszterczebánya) a felső két 
osztályban magyar, az alsó két osztályban á magyar mellett segéd-
tannyelvekül használtatnak még a német és a tót. 

I. A szarvasi főiskola a hozzá csatolt tanítóképző-intézettel 
egy szorosan Összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium 
igazgatója a tanítóképző igazgatója is volt s azonkívül egy 
gymnasiumi tanár a tanítóképzőben mint szaktanár működött. 

Tannyelve úgy a főgymnasiumban, mint a tanítóképzőben 
is magyar , ez utóbbiban azonban a vallást a tót ajkú növendé-
kek tót nyelvben tanulják. Az összes főiskola tanereje: 11 rendes 
1 segéd, 3 szak- és melléktanár, összesen 15, ezekhez számítva 
2 kath. és 1 izraelita vallásoktatót, tehát összesen 18 tanférfi. 
A rendes tanárok fizetése általában meghaladta az ezer forintot; 
a legnagyobb rendes tanári fizetés 1383 frt, a legkisebb . 003 
frt. A tanárok évi fizetésének összege tesz 13947 frtot, s iga* a 
jelen évi kimutatás szerint a tanári díjazás a tavalyihoz képest 
746 forinttal csökkent volna, minek okát abban véljük találni, 
hogy egy rendes tanárral kevesebb volt az intézetben, mint az 
előző évben. A tanintézet összes jövedelme tett 31706 forintot, 
s ugyanannyit a kiadása is. A gyninasiumban a megszabott tan-
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tárgyakon kivül a szabadkézi rajz, franczia nyelv és zene mint 
rendkívüli tantárgyak taní t tat tak. — Az év elején beíratott a 
gymnasiumba 452 nyilvános, 17 magán, összesen 469 tanuló, kik 
közül vizsgálatlan maradt 14, kilépett 3, meghalt 1, s igy vizs-
gálatot tett az év végén 451. Az év végén megvizsgáltak 
közül: jeles osztályzatot nyert 98 (21-7%); jó osztályzatot 122 
(24-8%); elégséges osztályzatot 139 (30-8%); elégtelen osztályza-
tot 92 (20-4%). -Érettségi vizsgálatra jelentkezett 53 nyilvános 
tanuló, kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján visszavettetett 6, 
s igy a szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 47. Érettnek nyilvánít-
t a to t t : kitüntetéssel 9, egyszerűen 31, visszavettetett 7. — Val-
lásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ágost. hitv. evang. 
201 (44-5%); helv. hitv. 69 (15-3%); róm. kath. 97 (21-2%); görög 
kath. 3; keleti görög 33 (7-3%); izraelita 48 (10-6%); Anyanyelvre 
nézve volt: magyar 423 (94%); német 7; román 9; tót 10; szerb 
2. — A tanítóképző 4 tanfolyamába behatot t összesen 16 nö-
vendék, kik közül évközben kilépett 4, s igy az év végén vizs-
gálatot tet t 12, még pedig: jeles eredménnyel 5, jó eredménnyel 
4, elégséges eredménnyel 3. — Vallásra nézve a tanítóképző 
növendékei mindnyájan ág. hitv. evangélikusok; anyanyelvükre 
nézve: magyar 9, tót 3. — Tanitó képesítő vizsgálatot tet t 1 
kielégítő eredménnyel. — A főiskola összes tanulói közül ösz-
töndijban részesült 55. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 40, a 
legkisebbé 2 frt volt, a kiosztott ösztöndijak összes értéke pedig 
557 Irtot tett. Tandíjmentes volt 20, tápintézetben élelmeztetett 
egészen ingyen 34, 50 frt teljes fizetésért 36, 30 írtért 123, 15 
írtért 27, 10 írtért 1. Az esti convictusban, mely a tápintézet 
függelékét képezi, 34 frtnyi évi dij fizetése mellett 71-en vettek 
részt. — A főiskola egyesületei voltak: 1. a dalegylet, melyben 
Benka Pál szakszerű vezetése alatt, hetenkénti 5 órában 186 
tanuló gyakorolta magát az éneklésben; 2. az önképző 165 tag-
gal; 3. zeneiskola, melyben a preparandistákon kivül 8 ifjú, 20 
frtnyi évi dij fizetése mellett hetenkinti 4 órában nyert oktatást 
a zongorázásban.—Az intézet taneszközei részint vétel, részint 
ajándékozás u t ján tetemesen gyarapodtak. Tanszerekre 1506 frt. 
költött az intézet. Tanári nyugdijalapja adományokból s egyéb 
forrásokból 1424 forinttal szaporodott; jelenlegi tőkeállománya 
4789 frt. — A főiskola évi nyomatott jelentésében az intézet 
viszonyai pontos részletezéssel vannak feltüntetve, Mihályfi Jó-
zsef tanár pedig a jelentésben igen érdekes földrajz-nyelvészeti 
értekezést közöl „Adalék helyneveink magyarázásához" cim alatt. 
Az intézet évi eseményei közül kiemeljük, hogy Tatay István 
a főiskola igazgató-tanára, gond ós munka által megviselt egész-
sége miatt, orvosi tanács folytán f. évi február hó 20-án igaz-
gatói állásáról lemondott s a mint az értesítésből kivehetjük tanári 
hivataláról is leköszönni s jól megérdemelt nyugalomba óhajt 
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vonulni. Tata}7 István 40 évig szolgálta hiven és odaadólag egy-
házunkat a tanügy terén s negyed századnál tovább az intézet 
igazgatója volt. Mily áldásos vala működése az egyházkerüle-
tünkben köztudomású, de működésének hire túlszárnyálta egy-
házunk körét is, melynek legfényesebb tanúsága azon szép 
elismerő ,levél, melylyel a magyar állam közoktatási ministere 
Trefort Ágoston ő excellentiája, az igazgatóságról való lemon-
dásának hirére s 40 éves tanári fáradozásaira vonatkozólag, az 
érdemekben megélemedett tanférfiút megtisztelé. Nincs ugyan a 
programmban felemlítve, de kétséget nem szenved, hogy a főiskola 
pártfogósága oly nyugdíjban részesitendi az érdemes férfiút, 
mely úgy a pártfogósághoz, mint a nyugalomba lépő tanár 
érdemeihez méltó lesz. Neki pedig, evangelikus tanári karunk 
egyik büszkeségének, nyugalomba lépésekor őszinte szívből kí-
vánjuk, hogy őt a jóságos Isten még sokáig tartsa meg. Legyenek 
derültek, ragyogók, boldogok élete utolsó éveinek napjai, s találja 
örömét és boldogságát főleg azon intézet virágzásában és örven-
detes fejlődésében, melynek javán, mint tanár és igazgató oly 
hosszú évek sorári nagy sikerrel működött. 

II. A selmeczhányai lyceum áll egy teljes 8 osztályú főgym-
nasiumból s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből, mely utóbbinak 
ez évben a harmadik tanfolyama nyílt meg. A tanítóképző növen-
dékei a hellén és latin nyelvet kivéve, a többi tantárgyakat a 
felső gymnasiumi tanulókkal együtt hal lgat ják; de ezenkívül külön 
tanulták még a zenét, éneklést, a tót nyelvet, neveléstant, a 
nevelés és oktatás történetét, s a tanitástant. A lyceum tanereje 
9 rendes, 7 rendkívüli t aná r ; összesen 16 tanférfi. A tanárok 
évi fizetésének összege 10,995 frt (685 frttal több mint a mult 
évben). A legnagyobb rendes tanári fizetés 840, a legkisebb 700 
forint; de ezenfelül a rendes tanárok 1700 frtnyi tandíj osztalék-
ban is részesülnek s 6 nős tanár fejenkint 50 frtnyi drágasági 
pótlékot húz. — A tanintézet összes évi jövedelme tet t 20,952 
frtot, kiadása pedig volt 20,818 frt 80 kr., s igy 133 frt 20 krnyi 
többletet mutat ki. Tannyelve magyar. A köteles tantárgyakon 
kivid taní t ta tot t a franczia nyelv, ének, zene, gyorsírás és szép-
írás. — Az év elején beíratott a gymnasiumba 275 nyilvános, 
4 magán, összesen 279 tanuló, s ezek közül vizsgálatlan maradt 
2, kilépett 17, meghalt 1, s igy vizsgálatot tet t az év végén 
259 tanuló. Az év végén megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot 
nyert 40 (15'4%); jó osztályzatot 79 (30-5%); elégséges osztály-
zatot 89 (34-3%); elégtelen osztályzatot 51 (19-7%). — Érettségi 
vizsgálatra jelentkezett 27 nyilvános tanuló, kik közül az Írás-
beli vizsgálat alapján visszavettetett 1, s igy a szóbeli vizsgálatra 
bocsáttatott 26. Érettnek nyilváníttatott : kitüntetéssel 1, egy-
szerűen 22, a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 3. — Val-
lásukra nézve voltak a gymnásium tanulók: ág. hitv. ev. 169 
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(65-2%); helvét, hitv. 24 (9-2%); unitárius 1; római kath. 56 
(21-6%); izraelita 9 (3"/•.). -— Anyanyelvre nézve, a hol a szülői 
házban magyarul beszéltek, volt 126 (48-6%); a hol németül be-
széltek volt 24 (9-27,,); a hol tótúl beszéltek 73 (28J%). — A 
tanítóképző három tanfolyamába beíratott 11 nyilvános növendék, 
kik közül kilépett 2, s igy az év végén megvizsgáltatott 9, — s 
ezek közül jó osztályzatot nyert 5; elégséges osztályzatot 3; elég-
telent 1. VallásraTnézve a tanítóképző növendékei mindannyian ág. 
hitv. evangélikusok voltak; anya-nyelvre nézve pedig volt: magyar 
1, tót 8. — A lyceum Összes tanulói közül ösztöndíjas volt 30. 
Az ösztöndíj legmagasabb értéke 39, a legkisebbé 4 frt volt; a 
kiosztott ösztöndíjak összes értéke pedig 444 fr t 80 kr. tett . 
A tápintézetben 168 növendék lát tatott el ebéddel és vacsorával, 
s ha kellett, orvosi segélylyel és gyógyszerekkel is, 46 forintnyi 
évi díjért, melyből azonban 64-nek hol kisebb, hol nagyobb ösz-
szeg elengedtetett. Az elengedett összeg 1106 frtot tesz; 5 tanuló 
egészen ingyen tápláltatott . Van a lyceumnak zeneintézete, mely-
ben 32 növendék tanult hetenkénti 4 órában zongorázni, és pedig 
11 ingyen, a többi 10—15 frtnyi évi díjért. — A lyceum egye-
sületei: a) a Petőfikor (magyar önképző) 129 taggal ; b) dalegyesület 
117 taggal ; c) gyámegylet, illetőleg bibliai egyesület 121 taggal. 
A tagok krajczáros adományaiból begyült 58 frt 54 kr., mely 
pénzen énekeskönyvek, bibliák és újtestáinentomok vásároltatnak 
s küldetnek szegény egyházakba elosztás végett ; cl) segélyzö egye-
sület 530 frtnyi tőkével. — A lyceum taneszközei részint vétel, 
részint ajándékozás ut ján szépen szaporodtak. Tanszerekre 861 
forintot adott ki az intézet. — A lyceum nyomatott évi értesí-

«y 
tője az iskola viszonyait igen ügyesen és részletesen tünteti fel. 
Az értesítő elején Rombauer Emil lyceum i tanár „A gymnasiumi 
tanterv reformjának kérdéséhez" czím alatt az állam által kiadott 
és egyházunk egyetemes tanügyi nagy bizottsága által készített 
tantervet bírálgatja. — A lyceum évi eseményeiből megemlítjük, 
hogy Breznyik János igazgató a tanév berekesztése közben egy 
csendes tanári jubileumot rögtönzött Csömöz Miklós hivataltársa 
tiszteletére, ki 25 év óta működik a lyceumban példás lelki-
ismeretességei és feláldozással. Az igazgató ez alkalommal gyön-
györű elismerő beszédet intézett a negyedszázados tanárhoz s 
mi is szíves-örömest járulunk az igazgató azon kívánságához, 
hogy a negyedszázados tanárt az egek Ura „tartsa meg mennél 
számosb évekig a legjobb egészségben, hogy élte hátralevő ide-
jét az ifjúság kiképzésére, egyházunk és hazánk javára men-
nél tovább szentelhesse." 

III . A budapesti nyolczosztályú fögymnasium t anere je 9 rendes, 
1 segéd, 3 póttanár és 3 melléktanitó, összesen 16 taniérti. A 
legnagyobb tanári fizetés 1700, a legkisebb 1500 forint. A tanárok 
összes évi fizetése 19,580 frt 30 kr. A tanintézet évi jövedelme 
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23,906 frt 72 kr., épen annyi a kiadása is. Az intézet tannyelve 
magyar. A megszabott tantárgyakon kivül taníttatik az ének és 
a gyorsírás. — Az év elején beíratott a gymnasium nyolcz osz-
tályába 454 nyilvános, 25 magán, összesen 479 tanuló; ezek 
közül vizsgálatién maradt 16, kilépett 30, meghalt 2, s igy vizs-
gálatot tett az év végén 431. A megvizsgáltak közül jeles osz-
tályzatot nyert 75 (17-4%); jó osztályzatot nyert 14l' (32-7%); 
elégséges osztályzatot 109* (25-3%) ; elégtelen osztályzatot 106 
(24-6%). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 45 nyilvános, 3 magán, 
összesen 48 tanuló, kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján vissza-
vettetett 5, s igy a szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 43. Érettnek 
Ítéltetett kitüntetéssel 2, egyszerűen 32, a szóbeli vizsgálat alap-
j án visszavettetett 5, a szóbeli vizsgálatra betegség miatt nem 
jelent meg 2, a szóbeli vizsgálattól pedig visszalépett 2. 
Vallásukra nézve voltak a tanulók: ág. liitv. ev. 166 (38-5%); 
helvét hitv. 25 (5-8%); róm. kath. 23 (5-3%); görög kath. 4 
(0-9%); izraelita 213 (49-4%). — Anyanyelvre nézve: magyar 408 
(94-6%); német 21 (4*8%); cseh 1, franczia 1. — A gymnasium 
összes tanulói közül ösztöndíjban részesült 17, az ösztöndíj leg-
magasabb értéke volt 39 frt, legkisebb értéke 1 arany; a kiosztott 
ösztöndijak összes értéke pedig tett 156 frtot és 10 drb aranyat. 
Tandíjmentes volt 43. Az ifjúság egyesületei voltak: ti) az 
Aranykör (magyar önképző) 53 taggal ; b) dalárda 72 tagga l ; c) 
a segély egyesület, melynek jövedelme tett 229 egyesületi tag be-
fizetett 'dijaiból 248 f i t 76'/2 kr.; kamatokból 126 f i t 72 kr . ; 
gyűjtésekből 157 írt 4 kr.; utólagos bevételekből 12 frt 80 kr . ; 
a „Fonciére" pesti biztosító társaságtól 60 f r t ; az országos köz-
ponti takarékpénztár-egyesülettől 25 f r t ; az első hazai takarék-
pénztártól 100 f i t ; az összes jövedelem e szerint volt 730 f i t 
32 'A k r ; az egyesület összes kiadása pedig különféle segélyezé-
sekre tett összesen 650 f i t 71 krt. Az egyesület vagyona jelenleg 
2946 f i t 17 7-2 kr, mely összegből 2400 fi t magyar papirjáradék-
ban, 546 f i t 17 V2 kr pedig takarékpénztárban van elhelyezve. 
— A gymnasium taneszközei vétel és ajándék ut ján tetemesen 

gyarapodtak; tanszerekre és könyvtárra 744 frt 43 krt költött. 
Nyomatott évi értesítőjében első helyen áll azon „Beszéd", me-
lyet Luther születése négy százé vi fordulójának a főgymnasium 
tanulósága által történt megünneplésekor Böhm Károly igazgató 
tartott . Scholcz Albert tanár pedig az értesítőben figyelemre 
méltó földrajzi értekezést közül „A tornai plateau és környéke" 
czim alatt. 

IV. A beszterczebányai négy osztályú alyymnashm t anere je 5 ren-
des, 3 melléktanár, összesen 8 tanférfi. A legnagyobb rendes 
tanári fizetés 950, a legkisebb 850 forint. A tanárok évi összes 
fizetése 4610 frtot tesz. A tanintézet összes évi jövedelme 7289 
frt, ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve magyar, de az első két 



5 9 

osztályban segédtannyelvül a német és tót is használtatik. A tót 
nyelv mint facultativ tantárgy van a tantervbe fölvéve. A meg-
határozott tantárgyakon kivüí kötelezőleg tani t tatot t még a szép-
írás az első két osztályban, a rajz és ének valamennyi osztály-
ban. Gyümölcsfa-tenyésztésben is nyernek oktatást azon tanulók, 
kik erre önként jelentkeznek. — Az év elején beíratott a gym-
nasium négy osztályába 83 nyilvános, 8 magán, összesen 91 
tanuló, kik közül vizsgálatlan maradt 5, kilépett 4, s igy a tan-
év végén megvizsgáltatott 82. Az év végén megvizsgáltak 
közül: jeles 6 (7-3%); jó 16 (19-5%); elégséges osztályzatú 46 
(56%); elégtelen osztályzatú 14 (17%). — Vallásra nézve volt: 
ág. hitv. ev. 70 (85-3%); helvét liitv. 2 (2-4"/«); római kath. 4 
(4-8%); izraelita 6 (7-3%). — Anyanyelvre nézve volt: magyar 
17 (20-7%); német 9 (10*9%); tót 56 (68-3%). A tanulók közül 
ösztöndíjas volt 24, jutalomkönyveket kapott 9. Az ösztöndíj 
legmagasabb értéke volt 12 frt, legkisebb 4 frt, a kiosztott ösztön-
dijak összege pedig tett 174 Irtot. Tandíjmentes volt 15. Táp-
intézetben élelmeztetett egészen ingyen 2, húsz forint évi díjért 
18, háromnak pedig a tápintézeti díj felerészben elengedtetett 
Van gyógyszeralapja 220 li4 tőkével, melynek rendeltetése a 
szegény tanulókat megbetegedésük esetén gyógyszerekkel ellátni. 

Ezenkívül van segélyalapja 33 hányi tőkével, melynek ren-
deltetése az, hogy abból a nagyon szegény tanulók tankönyvek-
kel láttassanak el. — A gymnasium könyvtára és tanszerei vétel 
és ajándék ut ján gyarapodtak; taneszközökre 164 irtot költött. 
Nyomatott értesítője az intézet viszonyait elegendő részletes-
séggel közli. 

V. A békés-csahai négy osztályú <dyymnasiam t ane re je 3 rendes, 
1 helyettes, 4 melléktanár, összesen 8 tanférfi. A legnagyobb 
rendes tanári fizetés 1176, a legkisebb 1000 frt. A tanárok évi 
összes fizetése tesz 3926 irtot. A tanintézet összes évi jövedelme 
5503 frt s ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve a magyar. A 
szépírás az első osztályban, az éneklés, szabadkézirajz a többi 
osztályokban kötelezőleg taní t tat tak. Az év elején a gymnasium 
négy osztályába bejegyzett tanulók száma 109. kik közül az év 
végén vizsgálatlan maradt 1, kilépett 4, s így megvizsgáltatott 
104. A megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 14(13-4%); 
jó osztályzatot 21 (20-2%); elégséges osztályzatot 48 (46*1%); 
elégtelen osztályzatot 21 (20-2%). — Vallásra nézve volt: ág. 
hitv. ev. 57 (54-8%); helv. hitv. 4 (3-8%); róm. kath. 12 (11-5%); 
görög kath. 1 (0-9%); keleti görög 4 (3 :8%); izraelita 26 (25%,). 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 95 (9T3%), román 1. tót 8. — 
Tanpénzmentes volf: egészen 3, féldijas 11. Ösztöndíjas volt 14. 
Az ösztöndíj legmagasabb értéke 5, legkisebb 2 frt. A kiosztott 
ösztöndijak összege tett 49 irtot. — Könyvtára és tanszere részint 
vétel, részint ajándékozás ut ján szaporodtak. Tanszerekre 398 
/ 
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frtot fordított. Nyomatott értesítőjében, mely az iskola viszonyait 
kellő részletességgel tünteti fel, első helyen közli az algymnasium 
kormányzásával megbízott bizottság szervezetét és hatáskörét, 
továbbá a rendtartást , az igazgatót illető szabályzatot, a taná-
rokat illető szabályzatot és a tanulókat illető fegyelmi szabályokat. 

VI. Az aszódi négy osztályú algymnasium t anere je 4 rendes, és 4 
melléktanár, összesen 8 tanférfi. A rendes tanári fizetés 600 frt, 
lakás és failleték. A tanszemélyzet évi fizetése 2660 frtot tesz. 
A tanintézet összes évi jövedelme volt 5426 fi t, ugyanannyi a 
kiadása is. Tannyelve a magyar. A meghatározott tantárgyakon 
kivül, mint melléktantárgyak taní t tat tak az ének, szabadkézirajz, 
lombfürészet és zene. Az év elején bejegyzett tanulók mind a 
négy osztályban 95 nyilvános, 8 magán, összesen 103; ezek közül 
vizsgálatlan maradt 1, kilépett 4, így az év végén megvizsgál-
tatot t 98. A megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 14; jó 
osztályzatot 22; elégséges osztályzatot 51, elégtelent 11. —Val -
lásra nézve volt: ág. hitv. ev. 38, lielv. hitv. 9, római kath. 22, 
izraelita 30. — Anyanyelvre nézve a tanulók mind magyarok 
voltak. Tanpénzmentes nem volt, de ösztöndíjas 8. Az ösztöndíj 
legmagasabb értéke 20, a legkisebbé 8 írt. A kiosztott ösztön-
dijak összes értéke tet t 146 frtot. A tápintézetben 40 írt évi 
díjért ebéddel és vacsorával élelmeztetett 17, kik közül két szor-
galmas és szegény fin csak az évi dij felét, egy pedig három-
negyed részét fizette. Az intézet könyvtára és tanszerei vétel és 
ajándék ut ján tetemesen gyarapodtak; tanszerekre 760 frtot köl-
tött az intézet. (kiképzője a „Petőfikör" 33 tagot számlált. 
Nyomatott ertesitője az intézet viszonyait elegendő részletesség-
gel közli. 

Az egyes tanintézetekről beküldött főbb adatokat összegezve, 
a bányai egyházkerület összes felső és közép tanintézeteinek 
könyvtáraiban van 44802 kötet (1497-tel több, mint a mult év-
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ben), természetrajzi gyűjteményeiben 34023 darab, természettani 
szertáraiban 1886 szer; földrajzi, régiség- és éremtáraiban 5562 
darab. Testgyakorló van összesen 6. Az összes egyházkerületi 
közép és felsőbb iskolákban van 41 rendes, 4 segéd, 28 mellék-
tanár, összesen 73 tanférfi, kiknek évi fizetésük összege 55718 frt 
30 kr. (699 frt 80 krral több mint a mult évben). A rendes 
tanári fizetés az 1000 frtot túlhaladja Budapesten és Szarvason, 
eléri Békés-Csabán. Egy tanár átlagos évi fizetése 763 frt 26 kr. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba 1530 tanuló 
(38-al kevesebb mint a mult évben). A beirottak közül vizsgá-
latlan maradt 39, évközben kilépett 62, meghalt 4, s igy vizsgá-
latot tet t az év végén 1425. A megvizsgált tanulók közül: jeles 
osztályzatot nyert 247 (17-3%); jó osztályzatot 401 (28T%); 
elégséges osztályzatot 482 (33-8%); elégtelen osztályzatot 295 
(20-7%). — Érettségi vizsgálatokra jelentkezett a kerületi három 
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főgymnásiumából 125 nyilvános, 8 magán, összesen 128 tanuló 
(7-el több, mint a mult évben). Ezek közül az Írásbeli vizsgála-
tok alapján vissza vettetett 12 (9-3%); s igy a szóbeli vizsgálatra 
bocsáttatott 116. A szóbeli vizsgálattól azonban visszalépett 2, 
betegség miatt nem jelenhetett meg 2, s igy tényleg megvizs-
gáltatott 112. A megvizsgáltak közül érettnek Ítéltetett : kitün-
tetéssel 12 (10^7%); egyszerűen 85 (75-9%); a szóbeli vizsgálat 
alapján visszavettetett 15 (13-4%). A 97 érettnek nyilvánított 
közül szándékozott elmenni: hittudományi szakra 11 (11 "3%); 
jogtudományi szakra 20 (20-6%); gyógytudományi szakra Í4 
(14*4%); bölcsészeti szakra 5; mérnökgépészeti szakra 3; mérnök-
építészeti szakra 5; bányászati szakra 3; erdészeti tanfolyamra 
4: hadi pályára 2; hivatalnoki pályára 3 ; kereskedelmi pályára 
7; gazdasági pályára 12 (12-3%); művészeti pályára 1; hirlapirói 
pályára 1; határozatlanul elment 6. — Vallásra nézve a gym-
nasiumokban volt: ágost. hitv. evang. 701 (49-2%); helvét hitv. 
133 (9-3%); unitárius 1; római kath. 214 (15%); görög kath. 
S (0-5%); keleti görög 37 (2-6%); izraelita 331 (23-2%); Anya-
nyelvre nézve a kerületi gymnásiumaiban volt: magyar 1195 
(83-8%); német 86 (5T); román 10 (0-9%); tót 131 (9-2%); szerb 
2; más külországi 1. 

A kerület 2 tanítóképzőjébe beíratott az iskolai év elején 
összesen 27 növendék, kik közül kilépett 6, s igy az év végén 
vizsgálatot tet t 21, még pedig jó eredménynyel 10, elégséges 
eredménynyel 7, elégtelen eredménynyel 4. Tanképesitő vizsgá-
latot tett egyszerű jelzéssel 1. Vallásra nézve a tanítóképzők 
növendékei mind ág. hitv. ev. voltak; anyanyelvre nézve volt : 
magyar 10, tót 11. 

Az összes gymnasium és tanítóképző intézeti 1446 tanuló 
közül volt tanpénzmentes 92, ösztöndíjas 148. Az ösztöndíj leg-
magasabb értéke volt 100 frt (Budapesten), legkisebb értéke 
2 frt. A kiosztott ösztöndijak összege pedig tet t 2630 frt 91 krt. 
Élelmeztetett egészen ingyen 41, olcsón tápintézetben 250 ta-
nuló. Tanulókat segélyező egyesülete volt 3 gymnasiumnak 
3729 írt 17'/» krnyi tőkével. Önképzője volt 4 intézetnek 318 tag-
gal. dalárdája 3 gymnasiumnak 282 taggal. 

Az egyházkerület összes felsőbb és közép tanintézeteinek 
jövedelme tett 94784 írt 11 krt (113 frt 91 krral többet, mint 
a mult évben). Ingatlan vagyont 4 intézet mutat ki 165630 frt 
értékben, melynek évi jövedelme volt 5213 frt. Az ingatlan 
vagyon átlag 3'1%-ot jövedelmezett. Az összes kerületi felsőbb 
és közép tanintézetek tőkepénze tesz 219,990 frt 73 krt (2924 
írt tal többet mint tavai}7). A tőkék évi kamatja volt 1242i frt. 
A tőkék általában 5T%-ot kamatoztak. — Ezenfelül jövedelmet 
nyertek az intézetek: állami segélyből 150 f r t ; községi segélyek-
ből 2420 f r t ; egyházi segélyekből 14950 frt 61 k r t ; egyéb for-
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rásokból 8189 frt 11 k r t ; a tanulók hozzájárulásából, még pedig: 
fölvételi dijakból 314 f r t ; tandijakból 29713 frt 40 kr t ; könyv-
tárra és tanszerekre fizetett dijakból 2588 f r t ; mellékgyakorla-
tokért fizetett dijakból 2337 írt 99 k r ; élelmezésért ' fizetett 
dijakból 1648 7 f r t ; mely jövedelmek összege, mint fennebb 
94,784 fr t 11 kr. 

A tanintézetek költségei pedig tettek összesen 94,152 frt 36 
kr, mely kiadást lehúzván a jövedelmekből pénztári maradványéi 
mutatkozik 631 frt 75 kr. A költségek pedig fordít tat tak: a 
tanszemélyzet fizetésére 55718 frt 30 kr, fűtésre, tisztogatásra, 
kisebb javításokra és szolgák fizetésére 5550 frt 28 kr, tansze-
rekre és könyvtárra 4433 frt 27 kr, ösztöndijakra 2630 fid 91 kr, 
tanulók élelmezésére 18076 fid, vegyesekre 7743 fid 60 kr, 
mely kiadások összege, mint fennebb 94152 fid 36 kr. Zsilinszky 
Mihály biz. elnök, % Doleschall S. E. biz. tag, Händel Vilmos, 
biz. tag, Schranz János biz. tag, Hrdlicska Károly biz. tag, Benka 
Gyula. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe félvétetni határoztatik. 

29. Olvastatik a kerületi özvegy-árvaintézet 1884. évi Au-
gusztus hó 26-án Budapesten tar tot t közgyűlésének következő 
jegyzőkönyve: 

A bányakerületi özvegy-, árva- s nyugdíj-intézet közgyűlésé-
nek jkönyve 1884-ik aug. 26-áról. 

Jelen voltak főt. és nagys. dr. Szeberényi Gusztáv super-
intendens elnöklete a la t t : Beloliorszky Gábor, Kramár Béla, Achim 
Ádám, Bachát Dániel, Svehla János, Láng Adolf esperesek, 
Hrencsik Károly alesperes, Sárkány Samu, Bakay Péter, Geduly 
Elek, Margócsy József, Jankó Károly, Ruttkay Sándor, Melczer 
Gyula, Miklóssy János, Händel Vilmos, lelkészek, Breznyik Já-
nos, intézeti pénztárnok, Benka Gyula, gymn. igazgató, s alól-
irott mint jegyző. 

1) Mindenek előtt alólirott jegyzőnek hivatván fel, olvastatott 
a számvizsgáló bizottságnak f. é. febr. 13-án Selmecbányán kelt 
jkve a mint következik: 

Az 1883. évi Október havában Budapesten megtartott köz-
gyűlés által a kerül, özvegy-, árva-intézet számadásainak meg-
vizsgálására kiküldött bizottságnak jegyzőkönyve: 

Jelen voltak: Nt. Hrencsik Károly elnöklete alatt nt. Raab 
Károly, Händel Vilmos, Benda Péter Pál s Szlujka János bizott-
sági tagok. 

1. Előterjesztetvén a ns. pénztáros Breznyik János, lyc. igaz-
gató s kir. tanácsos úr által az 1883-ik évi zárszámadás; az 
minden tételében szám szerint s érdemileg behatóan megvizsgál-
tatván, következő pénztári forgalmat muta t : 
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A) Bevétel: 
a) Az 1882. évi többlet teszen 
U) A tagsági járulékokból befolyt 
c) Az adományok tesznek . . . 
d) Az államsegély jutaléka . 
e) Felmentvényekből befolyt . 
f ) A kamatok összege 
g) 5 db. vereskereszt részvény s 15 db. 

b.-csabai népbank-részvény . 

33,497 frt 92 krt 
1,652 55 43 55 

56 55 88 55 

600 55 — 55 

550 55 — 57 

2,865 55 — 55 

934 55 59 55 

Összes bevétel 40,156 frt 90 kr t 

Az adományok részletezve ezek: 
a) Confirmandusoktól befolyt: Nagylakról 6 frt 31 kr., Kür-

tösről 1 frt, Badínból 50 kr., Beszterczebányáról 3 frt 10 kr., 
Békés-Csabáról 5 frt, Szarvasról 8 frt. 95 kr. Összesen 23 frt 96 kr. 

b) Egyes egyházaktól befolyt: Fazekas-Varsandról 1 frt 20 kr., 
Beszterczebányáról 5 frt, Bánhegyesről 2 fid 4 kr., Kosztolányból 
2 frt 50 kr., a zólyomi esp. gyűlés offertoriuma 6 frt 85 kr., 
Vadkertről 2 frt, a pesti német egyháztól 6 frt 82 kr., a pesti 
tót egyháztól 5 f i t 51 kr. Egyes egyházaktól összesen 31 frt 92 kr. 

c) Magánosoktól: Horváth János, b.-csabai igazgató ado-
mánya 1 frt. 

Az összes adományok összege, mint fent 56 frt 88 kr. 
B) Kiadás: 

a) Özvegyek és árvák illetménye 
b) A körlevél nyomtatási költsége 
c) Az alapszabályok 
d) Új nyugták 
e) Bélyegre 
f ) Pósta s irodai költség . 
g) 5 db vereskereszt részvény 
h) 15 db b.-csabai népbank-részvény az 

átiratási költséggel együtt . 

5, 

11 

11 
11 

607 frt 05 kr 
9 55 80 77 

10 55 — 55 

5 55 50 55 

3 11 — 11 
12 11 — • 

32 77 50 11 

902 55 09 11 

C) Vagyon kimutatás: 
a) Az 1883. évi bevétel 
b) „ „ „ kiadás 

Tényleges vagyon 
D) Vagyon gyarapodás: 

a) Vagyon álladék 1883. végével. 
b) „ ,, 1882. végén . . 

Összes kiadás 1581 frt 94 kr. 

40,156 frt 90 kr. 
1,581 ,, 94 „ 

38,574 frt 96 kr. 

38,574 frt 96 kr. 
33,497 „ 92 „ 

Gyarapodás 1883-ban: 5,077 frt. 04 kr. 
s igy 768 frt és 63 krral több, mint a megelőző évben; 

2. A kimutatott vagyon következőleg van elhelyezve : 
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a) Magánkötvényekben, árvabiztosíték 
Békés-Csaban 15 félnél összesen . . 19,750 frt 
Káván 6 ii n . . . . 5,755 75 

Bényén 1 n ii . . . 1,500 55 

Albertiben 2 V ii . . . 1,100 55 

Szarvason 1 ii ii . . . 400 55 

Orosházán 1 ii ii . . . 1,000 55 

Tót-Komlóson 2 n ii . . . 1,960 55 

Szenttornyán 1 ii ii . . . 800 55 

Birdán az egyházközségnél 300 55 

Petrovácon Kvacsala Mihály tanítónál . 50 55 

Szilbáson Szeberinyi Vilmos lelkésznél 30 55 

nellett: 

11 
11 
ii 

Összesen 33,645 frt 
h) Részvényekben: 

u) Öt darab vereskereszt részvény 32 frt 50 kr. 
h) Harmincz db. b.-csabai népbank-részvényben 1,783 „ 09 „ 

Összesen 1,815 frt 59 kr. 
<•) Pénzintézeteknél: 

a) A selmeczi népbankban 959. sz. betéti könyvre 450 frt — kr. 
h) A szarvasi takarékpénztárban 3220. sz. bet. „ 47 
r) A b.-csabai népbankban 1033. sz. „ „ 1165 
d) A „ „ 1061. sz. 1452 „ 37 „ 

Összesen 3114 fi-t 37 kr. 
3. Hátrálékban vannak járulékaikkal s a megfelelő kése-

delmi kamatokkal: 
I. Bács-Sz eremben: Neudorfon: Stenczel Károly 1. 3 évre; Ó-

Verbászon: Roth Károly 1. 1 évre s Kruttsclmitt S. 1. 1 évre. 
II. Bánságban: N.-Becskereken: Jeszenszky Nándor 1. 3 évre; 

Pancsován: Schvalm György 1. 1 évre. 
III. Barshan: N.-Kosztolánban: Szellemi Mihály 1. 1 évre; 

Léván : Schleifer Armin 1. 1 évre. 
IV. Budapesten: Mikolik Kálmán tani tó több évre, eddigelé 

csak a beiratás díjat fizette le. 
V. Békés-Csanádban: Apatelken: Cliovan Viktor 1. 4 évre; 

Mező-Berényben Brózik Gusztáv t. 1 évre: Szemlakon: Lukács 
János t. 3 évre; N.-Szt.-Miklóson Jeszenszky Nándor 1. 1 évre. 

VI. Hontban: Egyli. Marothon: Szilniczky Mihály t. 1 évre. 
VII. Nógrádban: Bal.-Gyarmathon: Simko Frigyes 1. 2 évre ; 

Gu tán : Fényes Lajos 1. 2 évre ; Polichnón: Szlancsik Pál 1. 4 évre; 
Szirákon: Vladár Miksa 1. 3 évre; Turicskán: Banczik Sámuel 
1. 3'A évre; Turopolyán: Bjenik János t. 1 évre. 

VIII. Pestben: Csővárott: Pohánka József t. 4 évre; Kis-
Har tán : Bekk Henrik t. 1 évre; Péteriben: Dobronyovszky Ká-
roly 1. 1 évre; Rákos-Palotán: Kolbenhayer Soma 1. 1 évre; 
Tápio-Szelén: Frenyo András 1. 3 évre. 
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IX. Zólyomban: Badinban: Kuszy Gusztáv t. 2V2 évre; Tót-
Be! sőczön : Kuzma Adolf 1. 1 évre; Radvánban : Hodzsa József 
lelkész. 

X. Más kerületekben hluatalkodó tayok: Süvetén: Terray Gyula 
1. 2 évre; Sopronyban: Stiegler Gusztáv 1. 2 évre. 

4. Új tagokid beléptek: 
Bánságban: Szeberényi Lajos, aradáci lelkész. 
Budapesten: Mik'olik Kálmán tanitó. 
Békés-Csanádban: Dax György mezőberényi s Gajdács Pá l tót-

komlósi lelkész. 
Hantban: Holluby Adolf csanki lelkész, Sulc Endre lyc. tanár . 
Nógrádban: Svehla Ede czinobányai lelkész, Banczik Sámuel 

turicskai lelkész, Svehla János uliorszkai lelkész s főesperes. 
Zólyomban: Kramár Sámuel f.-leliotai leik., Laczják Bogvoszló 

micsinyei leik., Hodzsa József radváni leik., Laczjak Mihály zsi-
britói leik., Dropba András, Kármán József és Gróo Géza beszter-
czebányai tanitók. Összesen 16. 

5. Az egyleti tagok közül 1883. folyam ám meghal tak: Abaffy 
Lipót, aradáczi lelkész s Bansel János, maskovai tanitó. Ösz-
szesen 2. 

6. A tagok száma 1883. végével 195, 14-gyel több, mint 
1882. végén. 

7. A segélyzettek közül meghalt 1883. év folyamában: Tes-
sényi Jánosné, Medvecky Sámuelné. 

8. Az egylet segélyezésétől elestek nagykorúságuknál fogva : 
Zelenka Dániel vanyarezi s Maróthy Dániel nagylibercsi lelkészek 
árvái; a férjhez ment Soltész Nándor né s a kerül, gyűlés hatá-
rozata élteimében: Ambrózy Jánosné, Valach Mihályné és Zva-
rinyi Lajos árvái. 

9. A segélyzendők sorába lépett Abaffy Lipótné, aradáczi 
lelkészné. 

10. A segélyzettek száma összesen 22. 
11. A pénztár teljesen rendben talál tatván, ajánljuk a inéit, 

s főt. egyházkerületi közgyűlésnek, adja meg az intézet pénz-
tárosának, nagys. s nt. Breznyik János úrnak, fáradalmainak 
elismerő méltányolása mellett, az 1883-ik lefolyt évre szóló fel-
mentést. Selmeczbányán, 1884-ik Februárius 13-án. Hrencsik 
Károly, bizottsági elnök, Szlujka János, Händel Vilmos, bizott-
sági tagok. Jegyez te : Raab Károly. 

A nyugdíj intézeti közgyűlés a számvizsgáló bizottság e je-
lentését tudomásul véve a pénztárnok úrnak a felmentést az 
1883-ik évre a legszívesebb köszönet és elismerés nyilvánítása 
mellett megadja. 

2. A jelentésben elősorolt adakozóknak, egyházaknak és 
egyeseknek köszönetet szavaz, az intézetet jövőben is a jánlván 
egyházak és egyesek pártolásába. 
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3. A hátralékosok iránt megujitja a közgyűlés a tavalyi vég-
zést, hogy t. i. a főesperesek a hátralékokat a legnagyobb szi-
gorral s minden tekintet nélkül hajtsák be, a hol kell az illetők 
fizetésének lefoglalása által is. 

4. A tavalyi 4-ik pontnál jelenti a pénztárnok úr, hogy az 
1874. óta hivatalba lépettek közül a következők léptek be ta-
gokul : Liffa János szemlaki, Famler Gusztáv torzsai, Greszler 
Gyula szurcsini, Kemény Lajos makói, Veres József orosházi 
lelkészek, Osztroluczky Gyula selmeczi lyceumi tanár, Sárkány 
Imre aszódi gymnásiunn tanár, Nyácsik Endre kis-semlaki, Kii-
ment Lajos korponai lelkész, (a két utolsó 1884-ben lépett hi-
vatalba). 

Tudomásul vétetnek s a tagok sorába iktat tatnak. 
A mennyiben pedig a pénztárnok jelentéséből a gyűlés 
arra lett figyelmeztetve, hogy még mindig léteznek 
1874. óta hivatalba lépett lelkészek és tanárok, kik az in-
tézetnek nem tagjai, felhivatnak a főesperesek, hogy ezek 
irányában az alapszabályok értelmében s a tavalyi 3-ik 
pont szerint jár janak el, ki nem záratván azon módo-
zat sem, hogy az illetők, ha netán nagyobb összeget 
kell fizetniök, a lefizetendő összegről kötelezvényt állit-
hatnak ki. 

5. A tavalyi 5-ik pontnál jelenti pénztárnok úr, hogy 
az intézet megalakulása előtt hivatalban lévők közül 
a következők jelentkeztek tagokul s a járandóságot 
lefizették: Thébusz János zólyomi, Török József ce-
glédi, Polereczky Pál kátyi, Lacjak Mihály tiszovniki, 
Szabó Gyula palojtai, Plachy Samu lucini lelkészek, 
Jezsovics Károly, Bellus János, Moesz Géza selmeczi 
lyceumi tanárok és Lukácsek István bakabányai és Obetko 
Lajos felső-almási tanitók. 

Ezek a tagok sorába felvétetvén határoztatik, hogy 
ezentúl csak kivételesen fognak az 1874. előtt hivatal-
ban lévők felvétetni, ha eziránt a ft. sup. úrhoz folya-
modnak, a tagokul jelentkezett Bierbrmmer Gusztáv 
ókéri lelkész, Solc Gusztáv budai lelkész, Zatureczky 
Adolf breznobányai tanitó és Kvacsala Károly bingulai 
lelkésznél megjegyeztetvén az, hogy tagoknak csak azon 
időponttól számítva fognak tekintetni, midőn vagy já-
randóságaikat készpénzben lefizetik, vagy azokról köte-
lezvényt állítanak ki. 

6. A 6-ik pontnál jelenti pénztárnok úr, hogy a más kerüle-
tekbe elköltözöttek közül Trsztyenszky Ferencz, Szilárd János, 
(szelii) és Stiegler Gusztáv hátrálékaikat rendezték. Terray Gyula 
és Fehér Lajos ellenben nem. 



6 7 

A két utolsó még egyszer és utoljára felhívandó 
tartozásának lefizetésére; ellenkező esetben a tagok so-
rából ki fog törültetni. 

7. Almaim Dániel évek előtt özvegységre jutván kilépett az 
intézetből, most miután ez nyugdíj intézetté alakult, ismét kíván 
felvétetni. 

Nem fogadtatik be. 
8. Szlujka János volt mezőberényi tanitó, ki évek előtt 

önkényt lépett nyugalomba, segély díjért folyamodik. 
Miután önként vonult nyugalomba még akkor, mi-

dőn intézetünk még nem volt nyugdíjintézet s a tavaly 
módosított alapszabályoknak ez irányban visszaható 
erejök nem lehet, kérelme nem volt teljesíthető; kimon-
datván egyszersmind az is, hogy ha még életben lévő neje 
számára a segélyt biztosítani akarja, a tagdijak tőle 
ezentúl is elváratnak. 

9. A pénztárnok úr az iránt intézvén kérdést, nem volna-e 
czélszerü a takarékpénztárakban és népbankokban összegyűlő 
pénzeket egyeseknek, ha mindjárt a jelenleginél alacsonyabb ka-
matláb, tán 6% mellett kiadni, miután az intézetek csak 4A leg-
feljebb 5 "/o-t fizetnek ? 

Elhatároztatott , hogy a kamatláb leszállításával még 
várjunk, a tagok követelése pedig a pénznek magáno-
soknál való biztos elhelyezésénél czéljából mindig szíve-
sen fog vétetni. 

10. A pénztárnok úrnak a nyomtatott évi jelentésben közzé-
tett módozatai a tagdíjak befizetésének módosítása iránt koraiak-
nak nyilváníttatván, miután csak tavaly módosíttattak az alap-
szabályok, — 

kimondatott, miután némelyek ez iránt már kérdést in-
téztek, hogy a tagdíjak befizetése jövőben is az alap-
szabályok szerint történjék, még pedig mindig Januá r 
31-ig. ' 

11. A f. évi számadások megvizsgálására megkérettek : Hren-
csik Károly elnöklete a la t t : Mockovcsák János, Raab Károly, 
Thébusz János, Händel Vilmos, Benda Péter Pál, Jezsovics Ká-
roly és Szlujka János urak. 

12. Végre a közgyűlésnek bejelentetvén néhai Esztergály 
Mihályné papözvegy elhalálozása, ki az Esztergályi alap kamat-
jai t élvezte, — 

a gyűlés az Esztergályi alapnak a ker. közpénztárból 
való kiutalványozását s az özvegy-árva és nyugdíjintézet 
tőkéihez való csatolását (1885-ik Január 1-től számítva) 
ezennel a Mélt. és Főtiszt, kerületi gyűléstől kérelmezi. 
Szeberényi Gusztáv özv.-árvá-intéz. elnök, Raab Károly 
jegyző. 



6 8 

Ezen jegyzőkönyv tudomásul vétetik és az abban fog-
lalt javaslatok elfogadtatnak. Breznyik János intézeti 
pénztárosnak az 1883. évi özvegy-árvaintézeti számadásra 
nézve a felmentvény megadatik és fáradozásáért köszönet 
nyilvánitta tik. 

Az Esztergályi-féle alap iránt kimondja végzésileg a 
kerületi közgyűlés, hogy ez a kerületi özvegy-árvaintézet 
tőkéjéhez csatoltatik, minél fogva a kerületi pénztáros oda 
utasíttatik, hogy 1885. évi Jan . hó l-jén ezen alapnak tőké-
jét az összes addig begyülendő jövedelemmel együtt a ke-
rületi özvegy-árvaintézet pénztárosának fizesse ki. 

A számvizsgáló bizottság tagjaiul Hrencsik Károly 
elnöklete alatt Mockovcsák János, Raab Károly, Thébusz 
János, Händel Vilmos, Benda Péter Pál, Jezsovics Ká-
roly és Szlujka János urak meg választatnak. 

30. A kerületi segélyért folyamodó papözvegyek folyamod-
ványai tárgy altatván, — 

a kerületi közgyűlés Valach Lina, Becker Flóra, Polcz 
Erzsébet, Bierbrunner Karolina, Karner Jozefa, Jezso-
vics Amália, Orgovány Pálné, Oertel Ferencné, Placsko 
Istvánné, Szomora Józsefné, Zajacz Dánielné, Vanko 
Sámuelné, Ambrózy Edéné, Simon Péterné, Mockovcsák 
Károlyné, Molitorisz Gusztávné, Sterczel Johanna, Bra-
xatoris Emilia, Babilon Katalin, Osztermann Zsuzsánna, 
Korcsek Róza, Trsztyénszky Klára, Lehotkay Teréz, 
Valentinyi Jánosné, Zámolyi Józsefné, Melna Miliályné, 
Mocskónyi Nátháimé, Urbanszky Jánosné, Braxatoris 
Andrásné, együtt tehát 29 özvegy számára egyenkint 
20 frtot, összesen tehát 580 frtot utalványoz segélyképen 
a kerület pénztárából. 

Erről miheztartás végett a kerületi pénztáros érte-
síttetni rendeltetik. 

31. Ennek kapcsán olvastatott Timko Zsuzsánna tanitói 
özvegynek folyamodvány a, melyben hivatkozással nyomasztó 
anyagi helyzetére, segélyt kér. 

Folyamodónőnek a kerületi pénztárból 20 frtnyi 
segély szavaztatott meg, miről a pénztáros ezen összeg-
nek kifizetése végett értesítendő. 

32. A tavalyi gyűlés jegyzőkönyvének 26. pontjára jelentet-
vén, hogy a bányakerületi utasítások NIX. részében foglalt egy-
házi perrendtartás átdolgozása, a fegyelmi eljárásnak és eseteknek 
és ezek fokozatos büntetésének megállapítása tárgyában kiküldött 
bizottság munkálalát mindeddig^ be nem terjesztette, — 

félhivatik Dr. Pulszky Ágost úr, mint a kiküldött bizott-
ság elnöke, hogy a kérdésben levő munkálatot az espe-
rességek legközelebbi tavaszi közgyűléseit megelőző időig 
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elkészíttesse, azon célból, hogy az az esperességek által 
icleje korán tárgyaltathassék és a jövő évi kerületi köz-
gyűlés elé végleges megállapítás végett terjesztethessék. 

33. Breznyik János igazgató úr részletes jelentést tesz a 
selmeci főiskola állapotáról s a kerületi iskolatanács több rendbeli 
intézkedéseiről. 

A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést s jóvá-
hagyja a kerületi iskolatanács álal tet t intézkedéseket. 

34. Olvastatott a báró Baldácsy protestáns alapítvány igaz-
gatóságának a bányakerülethez intézett, s múlt évi Decemberhó 
8-ik napján tartott üléséből kelt felhívása, mely két irányban 
kiván intézkedést. 

A felhívás első részére nézve a közgyűlés, méltányolva 
és hálásan elismerve néhai Török Pá l püspök úrnak a 
báró Baldácsy alapítvány létesítése s rendezése körül 
szerzett érdemeit, készséggel hozzájárul az alapítványi 
igazgatóság abbeli indítványához, hogy néhai Török Pál 
püspök úr özvegye részére a különben rendkívüli törlesz-
tésre száut összegből nyolcezer forint fizettessék ki az 
alapítványi pénztárból még pedig akként, hogy ezen 
összeg két év alatt két egyenlő részletben lesz kiszol-
gáltatandó. 

A másodikra nézve a közgyűlés a magas pénzügy-
ministérium 46815/83 sz. rendeletében foglalt meghagyás-
hoz képest a bányakerületre eső jövedelemnek illeték 
alá eső részét a jövedelem 2/8-ában állapítja meg. 

35. Olvastatván a bánáti főesperes úrnak a bánáti missió 
jelen állapotáról beterjesztett jelentése, mely szerint: a missió-
akadálytalanul folytatja áldásos működését a diasporában, az 
utazó lelkész állomása jelenleg Nagy-Kikindán van, a hol az 
oszladozó egyház és a vidéki hivek részére iskola állíttatott, az 
utazó lelkész működésének főpontjai az 500 mértföldnyi diaspo-
rában Orsova, Nagy-Kikinda és Török-Becse, a honnan a távolabb 
lakó híveket ellátja, továbbá az utazó lelkész ezen működésének 
eredménye, hogy Orsova ma-holnap anyaegyházzá lesz, Nagy-
Kikinda pedig ismét szervezkedett és új életre kelt, végre a 
Gustav-Adolf egylet ezen évben 596 irtot adományozott ezen 
missio céljaira. 

Ezen jelentés a közgyűlés által örvendetes tudo-
másul vétetik. 

36. Olvastatnak a losonci és lévai állami tanítóképző inté-
zetekben alkalmazott hitoktatóknak az általuk végzett vállástani-
tásról felterjesztett jelentései. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek. 
37. A tavalyi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 30. pontjára 

olvastatik a nógrádi főesperesnek abbeli jelentése, hogy a losonci 
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állami tanintézetekben Kaszner Ede hitoktató által végzett val-
lásta nitásnak eredménye ezen évben elismerést érdemlőleg telje-
sen kielégitő volt. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
38. Ezen tárgygyal kapcsolatban beterjeszti a nógrádi espe-

resség folyó évi Júliushó 9-én 14. sz. a. hozott határozatát , a 
melyben arra kéri a kerületet, hogy a losonci különféle állami 
tanintézetekben működő vallástanárnak fizetéséhez évenkint 200 
frt tal járuljon. 

A kerület arra, hogy a losonci vallástanár fizetéséhez 
évenkinti 200 frt tal járulni véglegesen kötelezze magát, 
sem elvi szempontból az e gyűlés folyamán a vallások-
tatásra nézve hozott határozatok szerint, sem pedig 
anyagi viszonyaira és a változható jövendőbeli helyzetre 
való tekintetből nem hajlandó és nem is képes. Tekin-
tettel azonban a Losoncon ez irányban jelenleg fennálló 
rendkívüli körülményekre, és vezéreltetve azon óhajtás-
tól, hogy a létező bajokon — azok javulásának biztos 
reményében — a jelenlegi, szükséghez képest tehetsége 
szerint segítsen: a kerület ezennel megújítja az ezen 
ügyben 1882. évben 27. sz. a. hozott határozatát, kije-
lentve, hogy a losonci vallástanár fizetéséhez három 
ujabbi évre évenkinti 200 frttal járulni fog. 

39. A mult évi jegyzőkönyv 32-ik pontjának kapcsában ol-
vastat tak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministeriumnak év 
közben a superintendens Úrhoz érkezett és legott elnökileg elin-
tézett következő leiratai: 

1. 1883. szeptember 28-án 30324. — A felekezeti képezdék-
ből kikerült okleveles tanítók nagy része az állami polgári tanitó-
képezdénél tar tatni szokott fölvételi vizsgák alkalmával hiányos 
képzettséget tanúsítván, e hiánynak pótoltatása kéretik. 

2. 1883. október 4-én 33016. — A Bésánféle ösztöndijasok 
tanhelyeinek és tanosztályainak kimutatása iránt. 

«y 
3. 1883. szeptember 29-én 31256. — A jövedéki bírságalap 

feleslegéből középiskolai benlakó tanulók fognak részesittetni. 
4 /1883 . október 2-án 32072. — Chlebik Mátyás elvesztett 

tanítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 
5. í 883. október 7-én 33227. — Kérdés Apateleknek felség-

folyamodványa iránt. 
6. 1883. szeptember 30-án 28385. — A csurgói ev. ref. hat 

osztályú gymnasium nyolc osztályú teljes gymnasiummá egészít-
tetet t ki. 

7. 1883. október 9-én 33044. — A csábrág-varbóki népiskola 
harmadízben, a méznevelői első izben megintendő. 

8. 1883. október 7-én 31007. — Czárövetz Péter és Fenesi 
József az összes hazai gymnasiumokból és reáliskolákból kitiltattak. 
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9. 1883. október 16-án 32444. — A „Magyar nyelvképző 
iskola" és a hozzá irt „Vezérkönyv" a németajkú népiskolák 
használatára ajánltatik. 

10. 1883. október 18-án 33725. — Mótyovának felségfolya-
modványa iránt vélemény kéretik. 

11. 1883. október 15-én 32830. — Az állami tanitó és ta-
nitónőképezdék újonnan megnyitott IV. osztályában is elrendel-
tetik a hit- és erkölcstan tanitás lietenkint egy órán. 

12. 1883. október 16-án 32445. — Bököly Géza „Magyar 
nyelvkönyv" című tankönyve az elemi népiskolák használatára 
ajánltatik. 

13. 1883. október 30-án 36522. — Kérdés Kosztenszky Géza 
Bésánféle ösztöndijas iránt. 

14. 1883. október 29-én 1649. elli. — A hosszasan szolgált 
altisztek polgári alkalmazásoknál mások felett előnnyel birnak. 

15. 1883. november 3-án 37123. — Ipolyveczének felség-
folyamodványa iránt vélemény kéretik. 

16. 1883. november 10-én 37313. — Több túltömött honti 
népiskola kibővítése iránt. 

17. 1883. november 14-én 105. ein. — O cs. és ap. kir. 
Felségének kegyadományai nem élvezik a portomentességet. 

18. 1883. november 26-án 38920. — A felső-terényi iskolá-
nak kibővítése és az egészségügy követelményeinek megfelelő 
rendbeszedése iránt. 

19. 1883. november 21-én 39238. — Farnadnak 300 írt fel-
ségadomány nyujtatik. 

20. 1883. ' november 24-én 39363. — Mótyovának 200 fr t 
felségadomány küldetik. 

21. 1883. november 27-én 1782. elli. — Minden fokú nyil-
vános iskolák hadköteles, de teljesen nélkülözlietlen egyéneknek 
jegyzéke, mozgósítás esetén a katonai szolgálat alól leendő fel-
mentetés végett, bekivántatik. 

22. 1883. november 21-én 34490. — Az iskolai törzskönyvek 
készítése ügyében eljáró közigazgatási közegeket az egyházi 
közegek és iskolaszékek kifogás nélkül támogassák. 

23. 1883. november 29-én 39611. — Apatelek 200 frt felség-
adom ánvt vesz. 

24.'1883. december 2-án 40S96. — Az 1885. évi orsz. ki-
állítás tanügyi osztályának minél teljesebb feltüntetése iránt. 

25. 1883. december 6-án 39938. — Kérdés a selmeci lyceumi 
tápintézet részeseinek ellátása iránt. 

26. 1883. deczember 4-én 39978. — A szeghegyi iskolánál 
észlelhető hiányoknak megszüntetése iránt. 

27. 1883. november 30-án 39988. — A Besán József-féle 
alapítvány két ösztöndijára pályázat kiiratik. 
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28. 1883. november 26-án 33173. — A Hasters Albert által 
szerkesztett és Bender Lajostól átdolgozott „Lehr- und Lesebuch, 
oder die Vaterlands- und Weltkunde für die Oberklassen der 
Volksschule" cirnű tankönyv 10. kiadása a hazai német tannyelvű 
iskolákból kitiltatik. 

29. 1883. deczember 3-án 38475. — A „Természettani, vegy-
tani s ásványtani hármas gyűjtemény" népiskolák használatára 
ajánl tátik. 

30. 1883. november 7-én stat. liiv. 6902. — Az 1883. évi 
népmozgalmi adatoknak beküldése iránt. 

31. 1883. deczember 3-án 40975. — A közoktatás állapotáról 
szóló 12-ik ministeri jelentés megküldetík. 

32. 1883. deczember 10-én 42002. — A tanitóképezdék 1882/3 
évi adatai bekivántatnak. 

33. 1883. deczember 12-én 1892. ein. — Az új évi üdvöz-
letek megváltása iránt. 

34. 1883. deczember 18-án 42377. — Véleménykérés a titeli 
egyházközségnek gyűjtés engedélyezése iránt beadott folyamod-
ványa felett. 

35. 1883. deczember 10-én 42001. — A tanköteles gyerme-
keknek a tavaszi és nyári mezei gazdasági munkaidőt megelőző 
hónapokban történő összeiratása iránt. 

36. 1883. deczember 20-án 42506. — Keményfi Béla érett-
ségi vizsgálatának letehetése iránt benyújtott folyamodványa felett 
vélemény kéretik. 

37. 1883. deczember 12-én 40202. — Lendvay Luiza állító-
lag elveszett tanitóképesitési oklevelének másodlata kiállíttatott. 

38. 1883. deczember 13-án 31107. —• A felállítandó országos 
tanárnyugdijintézetre vonatkozó adatok beküldésének megsürgetése. 

39. 1883. deczember 21-én 43268. — A középiskoláknál al-
kalmazott hittanárok a kormánynak elfogadás végett bejelenten-
dők, és a szükséges statistikai adatokat az igazgatóságoknak 
bemondani kötelesek. 

40. 1884. január 3-án 43764. A titeli leányegyháznak 
gyűjtés engedélyezése iránt beadott folyamodványa nem pár-
tolható. 

41. 1884. január 5-én 102. — Reichel Károly és Nikolits 
Olga között kötött házasság érvénytelen. 

42. 1883. deczember 31-én 39757. —- A sarajevói gymna-
siumnak bizonyítványai Magyarországon is közérvényesek. 

43. 1884. január 4-én 445. — Trogmayr Károly csongrád-
megyei ideiglenes tanfelügyelőnek kineveztetik. 

44. 1883. deczember 31-én 44260. — A középiskoláknak az 
1885. évi országos kiállitáson leendő részvétele iránt. 

45. 1884. jan. 4-én 36383. — Martin Vazul (vaszali) a tanitói 
hivatal viselésétől véglegesen eltiltátik. 
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46. 1884. január 9-én 38299. — Az Aigner (Abafi) Lajos 
által kiadott „Nemzeti könyvtár" a gymnasiiuni ifjúsági könyv-
tárok számára ajánltatik. 

47. 1884. január 7-én 43854. — Pályázat több Besán-íéle 
tanitónő és tanitóképezdei növendékeket illető ösztöndijra. 

48. 1884. január 2-án 43612. — Ipolyveczének 150 forintnyi 
felségadomány nyujtatik. 

49. 1884! január 14-én 300. stat. hiv. — Az 1883. évre vo-
natkozó kérdőivek kitöltetése iránt. 

50. 1884. január 13-án 327. — Bellada Ferenc állítólag el-
veszett néptanítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

51. 1884. január 13-án 175. — A Kakujay Károly által 
szerkesztett „Magyar nyelv gyakorló és olvasó könyv I—IV. év-
folyam" című tankönyv és a hozzá tartozó „der ungarische 
Sprachunterricht" című vezérkönyv a németajkú népiskolák s 
illetőleg tanítók használatára ajánltatik. 

52. 1884. január 23-án 24305. — Az országos történelmi 
képcsarnok ügyében. 

53. 1884. január 7-én 43465. — A magyar tud. akadémia 
kiadványainak gyűjteménye a selmeci, beszterczebányai, b.-csabai 
és aszódi gymnasiumoknak a 25 frt kedvezményi áron megküldettek. 

54. 1884. január 13-án 698. — Hirschmann (Hevesi) állítólag 
elveszett néptanítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

55. 1884. január 2 -én 11. elu. — A pesti hazai első taka-
rékpénztár által kibocsátott 100 frtos „kamatozó kötvények" 
üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogadhatók. 

56. 1884. január 23-án 29087. — Fóthnak 100 frt felségado-
mány nyujtatik. 

57. 1884. február 2-án 1347. — A szarvasi tanítóképezde 
1882 3 évi statistikai adatainak kiegészítése iránt. 

58. 1884. január 29-én 4029. — A tanítók országos .„Eötvös-
alapjának" és árvaházának" támogatása iránt. 

59. 1884 február 9-én 4682. — Babinatz Ferenc az összes 
hazai középiskolákból kizáratik. 

60. 1884. február 13-án 2865. — Az osztrák-magyar és az 
olasz állampolgárokat illető anyakönyvi és honosítási okmányok 
kölcsönös megküldése iránt. 

61. 1884. február 22-én 259. ein. — Grünwald Béla közigaz-
gatási kézikönyve ajánltatik. 

62. 1884. február 22-én 5996. — Weinberger Jenő javító 
vizsgálatnak letehetése iránt beadott folyamodványa felett véle-
mény kéretik. 

63. 1884. február 25-én 6692. — Sándorfalvának felségfo-
lyamodványa felett vélemény kéretik. 

64. 1884. február 9-én '40784. — A Bordeaux Jenő által 
1871-ben kiadott „Map'a tieriloru tienetorie de coron'a ungarici" 
című fali térkép kitiltatik. 
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65. 1884. február 22-én 2399. — Sebesztha Károly zólyomi 
tanfelügyelőül végleg megerősíttetik. 

66. '1884. február 27-én 8042. — A jövedéki bírságalap feles-
legéből életbe léptetni szándékolt tápintézeti alapítványok ügyében. 

67. 1884. február 4-én 11617. — A Greksa Antal tanítót 
kitiltó rendelet hatályon kivül helyeztetik. 

68. 1884. márczius 3-án. 7503. — Intézkedés kéretik több 
zólyommegyei iskolának túltömöttsége ellen. 

69. 1884. február 29-én 7432. — Cserény-Csacsinnak felség-
folyamodványa iránt vélemény kéretik. 

70. 1884. márczius 7-én 7132. — A szarvasi és selmeci ta-
nitóképezdének szervezeti- és tanterve, valamint az utóbbinak 
1882/3 évi statistikai kimutatása bekivántatik. 

71. 1884. márczius 1-én 3450. — Tiroli származású egyének 
csakis hazájuk illető közigazgatási hatósága által kiállított házas-
sági engedély mellett eskethetők. 

72. 1884. március 4. 42130. — Pályázat az államilag segé-
lyezett rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnásiumon betöltendő tanári 
állomásra. 

73. 1884. március 13-án 8660. — Az Erismann-féle „népszerű 
egészségtan" újra ajánltatik. 

74. 1884. március 13-án 10143. — Dr. Peez Vilmos „Görög-
mondattan" cimű műve iránt. 

75. 1884. március 16-án 10853. — Az államsegély kiutal-
ványozása. 

76. 1884. március 26-án 454. ein. — „Magyarország tiszti 
czim- és névtárának" megszerzése iránt. 

77. 1884. március 21-én 28116. — A Lachenmayer által 
szerkesztett „női rajzminta füzetek" ajánltatnak. 

78. 1884. március 28-án 11894. — Sándorfalvának 200 frt 
felségadomány nyujtatik. 

79. 1884. április 2-án 12281. — Kosztenszky Géza Besán-
féle ösztöndíjasnak előléptésére vonatkozó intézkedés. 

80. 1884. április 2-án 11563. — Haida Antal az ország 
valamennyi középiskoláiból kizáratik. 

81. 1884. február 28-án 9968. — Patócs János elveszett 
tanítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

82. 1884. március 31-én 8989. — A B. Sima Simon-féle 
tanítói ösztöndijakra leendő kijelölés iránt. 

83. 1884. április 9-én 11790. — Feldmann Ignácz valamennyi 
budapesti középiskolából kizáratik. 

84. 1884. márc. 26-án 473. ein. — A bélyegjegyek hivatalos 
felülbélyegzésének pontos foganatosítása iránt kiadott pénzügy-
ministeri körrendelet megküldetik. (Lásd alább). 

85. 1884. április 11-én 12898. — Salkován (Zólyom) okleveles 
tanitó választandó. 
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86. 1884. április 17-én 14319. — A bécsi theol. facnltásnál 
1883/4. II. felében tartandó előadásoknak jegyzéke. 

87. 1884. április 18-án 13604. — Schönviczky Sándor elve-
szett tanitói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

88. 1884. április 14-én 12752. — Chikán Géza elveszett ta-
nítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

89. 1884. április 25-én 14642. — Uhner Lajos az összes 
fővárosi középiskolákból kizáratott . 

90. 1884. április 26-án 14764. — Büchler Vilmos fiai vizs-
gálat letehetése iránt beadott folyamodványa felett vélemény 
kéretik. 

91. 1884. április 26-án 654. ein. — A pesti hazai I. takarék-
pénztár egyesület által kibocsátott 1,000 és 10,000 frtos kamatozó 
kötvények is fogadtatnak el biztosítékul és bánatpénzül. 

92. 1884. április 26-án 626 ein. — „A magyar korona or-
szágainak a táviratok irányzására útmutatást nyújtó helység-
névtára" ajánltatik. 

93. 1884. május 5-én 16306. — Solcz András králóczi 
lelkésznek folyamodványa megküldetik. 

94. 1884. május 2-án 16646. — Pályázat a nagy-szebeni 
állami főgynmasiumnál üresedésben levő tanszékre. 

95. 1884. április 30-án 16054. — Az iskolai bizonyítványok 
átbélyegzése iránt. (Lásd alább) 

96. 1884. május 13-án 17467. — Az érettségi vizsgálatok 
határnapjainak kitűzése iránt szóló megkeresés. 

97. 1884. május 12-én 17729. — Pályázat a kaposvári ál-
lamgynmásiumnál betöltendő tanszékre. 

98. 1884. május 16-án 17236. — Büchler Vilmos fiainak 
vizsgálat letehetése iránti kérelme nem teljesíthető. 

99. 1884. másus 19-én 18122. — Istvánesen Eftim összevont 
osztály vizsgálatot tehet. 

100. 1884. május 13-án 14750. — Sporzon Pál és Ebner 
Sándor „Gazdasági Káté "-ja ajánltatik 

101. 1884. május 17-én 17651. — Osztrogonácz Ferenc ta-
nitói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

102. 1884. május 24-én 882. ein. — A felségadoniányokról 
szóló nyugták haladéktalanul kiállitándók és felküldendők. 

103. 1884. május 19-én 18580. — Cserény-Csacsinnak 100 írt 
felségadomány nyujtatik. 

104. 1884. május 27-én 19851. — A középiskolák 1883/4. 
adatai julius 15-ig felterjesztendők. 

105. 1884. junius 3-án 18981. — Az érettségi vizsgálatokra 
kormányképviselők kineveztetnek, és az azok számára kiadott 
utasítás megküldetik. 

106. 1884. junius ? 19980. — A hittani intézetek 1883/4. 
évi adatai fölterjesztendők. 
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107. 1884. junius 14-én 21051. — Pályázat két rimaszom-
bati tanári állomásra. 

108. 1884. junius 12-én 843. el. — A pesti m. kereskedelmi 
bank, a magyar jelzálog hitelbank, a pesti hazai első takarék-
pénztár egyesület és a kisbirtokosok országos földhitelintézetének 
záloglevelei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 

109. 1884. jun. 30-án 23233. — Junga Györgynek magán-
vizsgálat letehetése iránti folyamodványa felett vélemény kéretik. 

110. 1884. junius 21-én 21736. — Buday Károly tanítói 
oklevelének másodlata kiállíttatott. 

111. 1884. julius 10-én 24364. — Horn Ödön érettségi 
vizsgálatnak letehetése iránt benyújtott folyamodványa felett 
vélemény kéretik. 

112. 1884. julius 11-én 25028. — Tötössy Nándornak hason-
ügyében. 

113. 1884. julius 11-én 24957. — Rákossy Gyulának liason-
iigyében. 

114. 1884. julius 15-én. 21957. —: Pályázat a fiumei állami 
főgymnasiumnak két tanári állomására. 

115. 1884. juh 20 25761. — A zólyomi főesperesnek intéz-
kedése több iskolának túltömöttsége ellen tudomásul vétetik. 

116. 1884. julius 19-én 1128. ein. —i A cholera elleni óvin-
tézkedések templomokat és iskolákat illetőleg. 

117. 1884. julius 23-án 26765. — Tötössy Kálmánnak érettségi 
pótvizsgálat letehetése iránt beadott kérelme nem teljesíthető. 

118. 1884. julius 22-én 26547. — Kún Árpád elveszett 
érettségi bizonyítványa másodlatának kiállítása iránt. 

119. 1884. julius 11-én 24727. — Az elkeresztelések tárgyá-
ban (Lásd alább). * 

120. 1884. julius 25-én 27179. — Grauer Vilmos az érettségi 
vizsgálatot leteheti. 

121. 1884. julius 26-án 27359. — Rákossy Gyula és Horn 
Ödön az érettségi vizsgálatot letehetik. 

122. 1884. julius 15-én 21540. — Andel-Steflitcsek „Collection 
plastischer Lehrmittel und Anschauungsbehelfe zur Unterstützung 
des Unterrichtes im perspektivischen Freihandzeichnen an Mittel-
Bürger- und Volksschulen" cimű sorozata ajánltatik. 

123. 1883. november 13-án 37922. — Bierbrunner Gusztáv 
ókéri lelkész ügyében. 

124—132. Chovan Zsigmond, Engisch Frigyes, Holéczy János, 
Korbély Géza, Róth Béla, Strba János, Scliwalm János, Zatkalik 
Károly II. osztályú tartalékos tábori lelkészekké kineveztettek, 
Koricsánszky Pál II. osztályú valóságos tábori lelkésszé. 

133. 1884. augusztus 1-én 27548. — Lévay Ferenc cson-
grádmegyei tanfelügyelővé kineveztetik. 

134. 1884. julius 23-án 24948. — Rufif János tanítói oklevelé-
nek másodlata kiállíttatott. 
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135. 1884. Julius 26-án 26528. — A VIII. osztályt végzett, 
de az osztály vizsgán egy vagy két tantárgyból megbukott s en-
nélfogva érettségi vizsgálatra nem bocsátott tanulók a következő 

O O o 
iskolai év elejére kitűzött pót érettségi vizsgálatra bocsáthatók, 
ha kellő időben jelentkeznek a kijavított tanjegyekkel kiegé-
szített bizonyítványukkal. 

136. 1884. augusztus 8-án 29091. — Czinkotszky Márton 
kérvénye javitó vizsgálat letehetése i ránt megküldetik. 

137. 1884. julius 26-án 19851. — A hiányos középiskolai 
adatoknak kiigazíttatása iránt. 

138. 1884. augusztus 15-én 26529. — Kormányképviselőnek 
kiküldése a szarvasi pótló érettségi vizsgálatokra. 

Másolat (Áj. ein. számhoz. A bélyegjegyek hivatalos felül-
bélyegzésének pontos foganatosítása tárgyában 1884. évi 11,741. 
szám (Körrendelet valamennyi pénzügyi hatósághoz és hivatal-
hoz). Tapasztaltatott, hogy azon hatóságok és hivatalok, melyek 
az 1881. évi XXVI. t.-cz. 4. ipában rendelt hivatalos átbélyegzés 
czéljára időjelző hivatalos pecsétekkel láttattak el, a bélyegjegyek 
felülbélyegzését gyakran oly hiányosan eszközlik, hogy a hivatalos 
pecsét lenyomata korántsem felel meg az illeték! szabályok 42. 
§-ában foglalt azon rendelésnek, mely szerint a felülbélyegzésre 
használt pecsét fele részét -— időjelző átbelyegzőknél tehát az 
időt kitüntető számokat is — a bélyegjegy alsó részén, másik fele 
részét pedig az iraton tisztán kell lenyomni. Minthogy ilyen fel-
ületes eljárás által nemcsak a fentebb emiitett törvényes intéz-
kedés czélzatának érvényesítése meghiusíttatik, hanem az illeték-
ügyi felfolyamodványokra nézve az 1881. évi XXXIV. t. cz. VII. 
fejezetében foglalt határozmányok szabatos végrehajtása is tete-
mesen megnehezittetik, szükséges, hogy a jelzett szabályellenes 
eljárás megszüntettessék és a bélyegjegyek hivatalos felülbélyeg-
zése ezentúl a fentebb idézett szabályoknak megfelelőleg a leg-
nagyobb pontossággal eszközöltessék. Szigorú kötelességévé te-
szem tehát az összes pénzügyi hatóságoknak és hivataloknak, 
hogy az illetéki szabályok 42. §-a határozmányainak szoros meg-
tartására kiváló gondot fordítsanak és különösen arra is ügyel-
jenek, hogy az átbélyegzés napját kitüntető számok a bélyeg-
jegyek alsó részén mindig tisztán legyenek lenyomva, illetőleg ott, a 
hol időjelző átbélyegzők használatban nincsenek, az 1881. évi 
XXVI. t. cz. 4. §-a 2. bekezdésében előirt eljárás szerint a bé-
ly egjegyeknek hivatalos pecséttel való átütése mellett egyszers-
mind az egyes bélyegjegyek felső részén az átbélyegzés napja 
téntával olvashatólag rájegyeztessék. A bélyegjégyek átbélyeg-
zésére kötelezett hivatalos közegek abbeli kötelességük pontos 
teljesítésére nézve mindig szigoruán ellenőrizendők, és észlelt 
mulasztások esesében — ide értve azon eseteket is, ha az át-
bélyegzés napja tisztán ki nem vehető — az illető tisztviselő 
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ellen féltétlenül a hivatalos lelet felveendő, mely haladék nélkül 
az illetékes m. kir. pénzügyigazgatósághoz átküldendő. Ilyen 
leletek alapján a pénzügyigazgatóságok mindig teljes szigorral 
alkalmaztassák az illetéki szabályok 117. §-ának 1. pontjában és 
118. §-ában foglalt határozatokat. Midőn ezen rendeletemről 
egyidejűleg az összes m. kir. ministeriumokat is oly czélból érte-
sítem, hogy az alájuk rendelt, összes hatóságokat hason értelem-
ben utasítsák, egyúttal a pénzügyigazgatóságoknak kötelességévé 
teszem, hogy az illetéki szabályok 219. §-a alapján megtartandó 
bélyegszemlék ut ján is oda hassanak, hogy a bélyegjegyek hiva-
talos felülbélyegzése iránt fennálló törvényes intézkedések fogana-
tosítása, a mulasztások felfedezése és a fentebb idézett büntetési 
határozatok szigorú alkalmazása által is biztosíttassák. Buda-
pesten, 1884. február 29-én. 

Vallás és közokt. m. kir. Ministertől: 16,054. szám. Az iskolai 
osztály és érettségi vizsg. bizonyítványok bétyegzésének csak nem 
általánosan követett azon módja, mely szerint a bélyeg a bizo-
nyítvány egyik sarkára ragasztatván, az intézet festékes pecsét-
j ével átüt tet ik: nem felel meg a bélyeg — és illetéki törvények 
s törvényesített szabályok követelményeinek; minélfogva előfor-
dult az az eset, hogy a pénzügyi hatóság — kezeibe kerülvén 
a jelzett módon bélyegzett bizonyítvány, a szabályellenes bélyeg-
zés miatt az iskolai igazgatót mint a bizonyítvány kiállítóját 
megbírságolta. Az emiitett törvények és törvényesített szabályok 
pontos megtartása s egyszersmind a megbirságoltatás kellemet-
lenségeinek kikerülése érdekéből Felhívom Nagyságodat, szíves-
kedjék a főhatósága alatt álló középiskolák igazgatóit szigorúan 
utasítani, hogy: a) a bélyegköteles okiratra, tehát a fentebb em-
iitett bizonyítványokra is a megfelelő bélyeget ugy ragaszszák 
fel, hogy az irat szövegének legalább egy sora, nem pedig az 
irat czíme, a bélyegjegy alsó szines részén keresztülirassék. Az 
okiratra a kiállítás után utólag felragasztott bélyeg nem létező-
nek tekintetik, b) Az 1875. évi január 14-én i/T' sz. rendeletem 
kapcsán figyelmeztetem Nagyságod s kérem szíveskedjék utasí-
tani a középiskolák igazgatóit, hogy a nálok beérkező folyamod-
ványokra illesztett bélyegjegynek hivatalos pecséttel való átütése 
mellett, egyszersmind az egyes bélyegjegyek felső részén az át-
bélyegzés napját t intával rájegyézzék. Budapest, 1884. April 
hó 30-án. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministertől 24,727. szám. 
Midőn a magyar törvényhozás az 1868 évi LIII. törvény-
czikket megalkotta, azon szándék által vezéreltetett, hogy az 
ország keresztény felekezetei közti viszonosságot kellőleg körül-
vonalozván, százados súrlódásoknak véget vessen és a vallás-
felekezetek közti békének ujabb támaszt és biztosítékot nyújtson. 
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E törvény, többi közt a vegyes házasságokból származó gyer-
mekek körül is intézkedvén, 12-ik szakaszában kimondja, hogy a 
fiúk atyjok, a leányok pedig anyjoknak vallását követik, egyúttal 
jövőre nézve is érvénytelennek, semmisnek s minden jogerőt nél-
külözőnek jelentvén ki bármely szerződést, — térítvényt, vagy 
rendelkezést, mely e törvénynyel ellenkeznék. Ezen szakasznak 
logikai folyománya, hogy azon esetben, ha valamely lelkész oly 
gyermeket, ki a törvén}' szerint más keresztény felekezethez tar-
tozik, bármely okból megkeresztel, azt saját anyakönyvébe be nem 
vezetheti, hanem köteles az ezen ténykedésről szóló bizonvlatot 

/ « / u 
az illetékes lelkészhez hivatalból s a végből haladéktalanul át-
tenni, hogy az az ekként megkeresztelt gyermeknek születését 
saját anyakönyvében feljegyezhesse; mert a más felekezetbeli 
lelkész által történt megkeresztelés a gyermeknek vallás tekin-
tetébeni törvényszerű hová tartozandóságán mit sem változtat, 
az egyes keresztény vallásfelekezetek anyakönyveinek hiteles 
volta pedig csak ez úton eszközölhető. De van még egy más 
ok is, mely a lelkészeket ilyetén keresztelési bizonylatok kölcsönös 
kiszolgáltatására kötelezi, s ez azon birói magyarázat, melyet az 
1868. LHI. t.-czikkel szoros kapcsolatban álló 1879. XL. t.-cz., 
tüzetesen annak 53. §-a egyes előfordult esetekben talált, mely 
birói magyarázat azon nézetet látszik érvényre emelni, hogy a 
keresztény szülőktől származott gyermeknek megkeresztelése más 
felekezetbeli pap által, mint a melyhez a gyermek nemét tekintve 
a törvény szerint tartoznék, nem azonos az illető gyermeknek a 
keresztelő lelkész felekezetébe való felvételével. Midőn pedig az 
egyházak a birói magyarázatnak előnyeit elfogadták ott, a hol az 
az 1879. XL. t.-czikk 53. §-a alapján más felekezetbeli gyermek 
megkeresztelése s az anyakönyvi kivonat ki nem szolgáltatása 
miatt bevádolt papjaik javára szolgált, elismerték a feltevést, 
hogy a lelkész a gyermeket az azon végrehajtott keresztelés 
által nem a maga felekezetébe vette fel, miből önkényt követ-
kezik, hogy a kereztelési bizonylat a másik, illetékes egyháznak 
szolgáltatandó ki. Minazonáltal évenkint számos eset fordul elő, 
melyben különféle egyházi hatóságok panaszt tesznek nálam, 
hogy más felekezetek lelkészei, törvényszerűen a panasztevő ha-
tóságok egyházához tartozó gyermekeket megkeresztelik a nélkül, 
hogy a keresztelési bizonylatokat az illetékes lelkésznek kiszol-
gáltatnák, sőt, hogy erre felszóllittatva, e bizonylatok kiadatá-
sát különféle, a törvény előtt meg nem állható okokból megtagad-
ják. A fentebb tisztelettel előadottak után szükségtelen bővebben 
okadatolnom ama sürgős felhivásomat, miszerint Nagyságod az 
egyházi joghatósága alatt álló papságnak a szóban forgó törvény 
intézkedéseket újból megmagyarázván, ugyanannak egyúttal szi-
gorúan meghagyni szíveskedjék, hogy mindannyiszor, valahányszor 
oly gyermeket, ki a törvény rendelkezése szerint más felekezethez 
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tartozik, bármely okból megkeresztelnek, a kereszteíési bizonylatot 
anyakönyvezés végett az illetékes lelkészhez a ténykedés után 
legfeljebb nyolcz nap alatt és az 1879. XL. t.-czikk 53. S-ban 
megszabott büntetés terhe alatt áttenni el ne mulaszszák. Buda-
pesten 1884. évi julius hó 11-én. 

40. Olvastatik Doleschall Sándor kerüleli levéltárnok Úr 
következő jelentése : 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Tisztelettel jelentem ezennel, hogy a lefolyt évben levéltá-
runk 1877—1883-ig terjedő okmányait rendeztem, s fölötte sze-
rencsésnek érzem magamat a ft. közgyűlés tudomására juttathatni, 
hogy azon munkát, melyre kilencz évvel ezelőtt vállalkoztam, 
Isten segedelmével immár bevégeztem, superintendenciánk összes 
iratait, az annak idejében általam beterjesztett s a ft. kerület 
által jóváhagyott schema szerint osztályozván, rendezvén s azokról 
czédula katalógust elkészitvén. 

Ezen katalógusból kiviláglik, hogy kerületünk levéltára 17480 
külön-külön számozott okiratból áll, bele nem értve a nem egyen-
ként, hanem csoportokban számozott, százakra sőt ezerekre menő 
folyamodványi, számadási mellékleteket s efféléket. 

Esik pedig ezen okmányokból: 
a) jegyzőkönyvekre 861 darab 
b) kormányrendeletekre . . . . 4081 „ 
c) a superintendensi hivatalhoz inté-

zett levelekre 9063 „ 
(l) iskola ügyekre 408 „ 
e) számadásokra 367 „ 
f ) jelentésekre 398 „ 
h) pörökre 96 „ 
i) vegyes tartalmuakra . . . . 1282 „ 
k) bekötött kéziratokra s nyomtat-

ványokra 404 „ 
l) látogatási jegyzőkönyvekre . . 27 „ 

Az iratok ezen halmaza három szekrényben el van helyezve. 
Az első tartalmazza az 1635—1859-iki okmányokat, a második 
az 1860-1883-ig terjedőket, a harmadikban fellelhetők a bekötött 
kéziratok s nyomtatványok, valamint a látogatási jegyzőkönyvek. 

Levéltárunk irományai már most is oly tekintélyes tért el-
foglalván s évről-évre szaporodni fogván, kötelességemnek tartom 
ez alkalommal azon kérdést koczkáztatni, okvetlenül szükségesnek 
tartja-e a ft. kerület, hogy némely tulajdonképpeni értékkel nem 
biró s fölösleges sulyasztékot képező iratok, mint a papözvegyek 
s hitjelöltek folyamodványai s a megbizó levelek, ezentúl is laj-
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strómoztassának vagy nem méltóztatnak-e czélszerübbnek vélni, 
miszerint ily becsnélküli okmányok egyszerűen félretétessenek s 
bizonyos idő leforgása után megsemmisíttessenek, kimondatván 
egyúttal, hogy ezen intézkedés a mennyiben ez a már rendezett 
levéltár rendjének felbontása nélkül történhetik, a múltra azonnal 
foganatba vétethessék. 

Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy a kerületünk kebe-
lében ez évben megjelent nyomtatványokból a következők kül-
dettek be: 

Petri, Überblick über die Entstehung der Gemeinde Neu-
Soove; 

Svécení památky 400 letélio narození M. Luthera v církvi 
slovenské v Budapesti. 

Margócsy, Ev. konfirnrándusok tankönyve; 
Ev. koníirmandusok tankönyve cimü művecském apológiája. 
Thébusz, A kereszt, egyház története; 
Belohorszky G., Eine neue ev. A. C. Superintendenz f. Kroa-

tien und Slavonien : 
Doleschallj M. Luther Drei Vorträge; 
Buttkay, Egészségi és illemszabályok; 
Veres, Hirdesd az igét; 
s hogy Göllner Frigyes beszterczebányai gyógyszerész úr, 

az általa 2 évvel ez előtt a kerületünknek ajándékozott, Cser-
nánszky superintendens olajfestményű arczképét saját költségén 
kijavítatta. 

Végül kérem a fb. ker. gyűlést, miszerint azon körülmény-
nél fogva, hogy a levéltárunk tulajdonát képező okmányok s 
nyomtatványok a kerület bélyegével megjelelendők, megengedni 
méltóztassék, hogy a levéltár használatára belyegzőt, stampillát 
csináltathassak. 

Budapesten, 1884. augusztus 19-én. Doleschall S. E. levél-
tárnok. 

/ 

A kerületi levéltárnok Urnák ezen jelentése tudo-
másul vétetvén, levéltárnok Úrnak a most már teljesen 
befejezett rendezés körüli fáradhatlan és szakavatott 
munkálkodásáért a kerületnek hálás elismerése kifejez-
tetik, és eg}mttal — indítványához képest — kimondatik 
egyrészt az, hogy a csak múló értékkel biró iratok, 
minők a papözvegyek s papjelöltek segélyérti folyamod-
ványai, megbízó levelek stb. öt év letelte után meg-
semmisíttethetnek, és másrészt az, hogy a levéltár hasz-
nálatára a szükséges bélyegző megrendelésével levéltárnok 
Úr megbizatik. 

41. Olvastatik a beszterczebányai gymnasium kérvénye, ösz-
töndijakra. fordítandó 100 frt segély megszavazása iránt. 

4 i Ü fi m i 
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A beszterczebányai gymnasium kérelmének hely 
adatik, és részére az ösztöndijakra kért 100 frt a folyó 
évre is utalványoz tátik. 

42. Olvastatik Jeszenszky Ignác, Lukács Pál, Orgován Gyula, 
Plavetz Gyula és Biszkup Béla papjelölteknek a kerületi ösztön-
dijban leendő részesitésökért benyújtott folyamodványa. 

Folyamodóknak á fennálló rendszabályok megtar-
tása mellett (1869. évi jegyzőkönyv 21. pontja) fejenkint 
50 frt kerületi ösztöndíj utalványoz tátik. 

43. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 37. pontjában fog-
lalt azon hatái'ozat, hogy az egyetemes alap megalkotásának 
kérdését a kerület továbbra is függőben hagyja : 

a jelen közgyűlés által is megujittatik. 

44. Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontjára jelentvén a bánáti 
főesperes úr, hogy a pancsovai ev. temető ügye még mindig 
ugyanazon stadiumban létezik, mint tavaly, de hogy sikeres elin-
tézésére kilátás van, — 

e jelentés tudomásul vétetik és ezen ügynek további 
gondozására a bánáti esperesség — a tavaly hozott 
határozathoz képest — felhivatik. 

45. Olvastatik az aszódi evang. algymnasium államsegélyben 
részesítése tárgyában kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés az aszódi algymnasium azon óhaját, 
hogy államsegélyben részesíttessék, tudomásul veszi. 
Minthogy azonban sem kellőn indokolt, sem a kivánt 
adatokkal felszerelt kérvény, sem végre az esperesség-
nek erre vonatkozó határozata bemutatva nem lett, a 
közgyűlés az ügy tárgyalásába ezúttal nem bocsátkoz-
hatik. 

46. Olvastatnak Kossányi József, Dedinszky János ós Szel-
lemi Mihály lelkészeknek folyamodványai a Székács-alapból leendő 
segélyezés iránt. 

A kerület, a folyamodók súlyos anyagi helyzetének 
tekintetbe vételével Kossányi Józsefnek 50 frt, Dedinszky 
Jánosnak 80 frt és Szellemi Mihálynak szinte 80 frtnyi 
segélyt szavaz meg ez évre a Székács-alapból, miről a 
kerületi pénztáros ezen összegeknek kifizetése végett 
értesítendő. 

47. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 46. pontjára jelenti 
a zólyomi főesperes, hogy Korpona szab. kir. városa a kerületnek 
a „Skolník"-ügyben hozott határozatát tiszteletben tar t ja és hogy 
további intézkedésnek szüksége mindeddig elő nem állott. 

Megnyugtató tudomásul vétetik. 
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48. Ugyanazon jegyzőkönyv 47. pontjára jelenti Bujkovszky 
Gusztáv bánáti alesperes úr, hogy a Marienfelcl telepes községnek 
templom és iskolai alap címen 0 Felsége által annak idejében 
adományozott 200 hold földnek ügye kedvező folyamatban van, 
és beterjeszti a bánáti esperességnek erre vonatkozólag folyó évi 
aug. 14-én hozott következő határozatá t : „Tekintve, hogy ezen 
ingatlan, illetve azuirra vonatkozó tulajdonjog a kincstár részéről 
peressé tétetett s a per még jelenleg is folyamatban van, az 
esp. közgyűlés az ügy érdemében jelenleg nem határozhat ; kije-
lenti azonban, hogy a Marienfeld ügjmt magáévá teszi, a községet 
jogainak érvényesítéséhez tőle telhetőleg támogatni kész s az 
ügy további fejlődését figyelemmel kisérendi; miről a község 
értesítendő s egyszersmind felhívandó, hogy az ügy állásáról az 
esperességet esetről-esetre értesítse." 

Tudomásul vétetik és a bánáti esperesség felhivatik, 
hogy ezen ügyet továbbra is erélyesen gondozza, annak 
állásáról pedig ide jelentést tegyen. 

49. Olvastatott az orsovai leány egyháznak f. évi január hó 
27-én tar tot t közgyűlésében hozott azon határozata, mely szerint 
a bánáti ág. h. ev. esperesség szerves tagjának vallva magát, 
ezen esperességbe kebeleztetni óhajt, továbbá közigazgatási te-
kintetben ugyancsak ezen esperesség hatósága alá helyezkedik 
és ennek ut ján töltendi be papi állomását, végül, hogy az ág. 
h. ev. bányakerület és a bánáti ág. h. ev. esperesség utasításai-
nak és végzéseinek magát aláveti. 

Az orsovai leányegyház, ezen örömmel üdvözölt 
határozata alapján az ág. h. ev. bánáti esperességnek 
és bányai kerületnek kebelébe és hatósága alá vétetik. 

50. Olvastatik az újvidéki egyháznak folyamodványa, melyben 
a szándékolt templomépitésre az államsegélyből 1000 forintnyi 
segélyt kér. 

Az újvidéki egyháznak ezen kérelme ezúttal nem 
teljesíthető. 

51. A czeglédi evang. egyház a Luther-ünnepély alkalmából 
adakozás ut ján létesített 705 frtnyi „Luther-alapítványra" kéri az 
ellenőrzést az alapítólevél értelmében elvállalni. 

Az alapítólevél egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
iktatni rendeltetik s következőleg szól: 

A czeglédi ágost. hitv. evang. egyház Luther alapjának szabályzata. 

1. Luther Márton nagy reformátorunk születésének 400 esz-
tendős évfordulója alkalmából egyházunk adakozó hivei önkénytes 
adományaikkal úgy nevezett Luther-alapot teremtenek. 

6* 



8 4 

2. Az ezen alapul gyűlt 702 frt 70 kr az egyház pénztárából 
705 frtra kikerekítve kamatok kamatjával Luther Márton szüle-
tésének 500 esztendős évfordulójáig leszen szaporítandó. 

3. Luther Márton születésének 500 esztendős évfordulójakor 
a fölszaporodott alap "Ao része az egyház által egyházi, fele-
kezeti iskolai, jótékonysági, szóval az egyház és híveinek és 
szolgáinak javát előmozdító czélokra fordítandó; 'A» része pedig 
ugyanazon czélokra ujabb 100 évig a föntirt módon tőkésítendő 
s az 7lo része ekkor is és mind az idők végezetéig 100 évről 100 
évre hasonló módon alapul hagyandó. 

4. Az alap takarékpénztárilag kezelendő s kivételesen csak 
előre sejtett veszély idején engedtetik meg, hogy az egyházke-
rület, illetőleg egyházkerületi elnökség engedelmével földbirtokba 
fektettessék, mikor is annak haszonbére kamatok kamatjával 
megint csak takarékpénztárilag szaporítandó s a földbirtokba 
fektetett összeggel együtt teszi a %u részben fönt irt módon 
használandó s 'A» részben tovább tőkésítendő örökalapot. 

5. Az alap ellenőrzésére az illető, jelenben tehát a bányai 
ágost. hitv. evang. egyházkerület kéretik és jogosíttatik fel, ki 
e jogát tetszése szerint az esperesség, illetőleg dekanatus által 
gyakorolhatja. 

Függelék. 
1. A mig tehát a fönti szabályzat szerint 100 éven belül se 

a tőkéhez, se a. kamathoz hozzányúlni, még a későbbi visszaté-
rítés kötelezése mellett is, soha nem szabad, azt önkénytes ado-
mányokkal, hagyományokkal /időről-időre és folytonosan szaporí-
tani már csak azért is kívánatos, hogy a későbbi nemzedék 
méltónak bizonyítsa magát az előbbihez. 

2. A jelen nemzedék, mely az alapot tette, fönntart ja ma-
gának a jogot, hogy az alapot addig, amig meghétszereződik, a 
törvényes 8n/0 mellett, első helyen betáblázással, magán egyé-
neknél kihelyezve kamatoztathassa. 

Kelt a czeglédi ág. hitv. evang. egyház 1884. évi január 
hó 27-én tartot t közgyűléséből: Felicides Sándor egyli. felügyelő, 
Török József az egyház lelkésze, Alexy Lajos tanitó mint 
jegyző. (P. H.) 

A kegyelet eme nyilvánulása örvendetes tudomásul 
vétetik. A kerület az ellenőrzést az alapítólevél értelmé-
ben elvállalja s utasítja a pestmegyei esperességet, hogy 
ezen alapítvány állásáról évről évre tudomást szerezve, 
arról a kerületnek mindig a közgyűlést előzőleg jelen-
tést tegyen. 

52. Olvastatik a zólyomi esperesség indítványa egy kerületi 
protestáns árvaház felállítása iránt. 



8 5 

A közgyűlés örömmel üdvözli az eszmét s ennek 
mikénti valósítására vonatkozó további részletesb adatok 
s tervek közlését az esperességtől elvárja. 

53. Olvastatik Chovan Zsigmond szarvasi evang. tanitó kér-
vénye, melyben az általa szerkesztett egyházi partitúra kiadat-
hatása végett a kerület pártfogását kéri. 

A közgyűlés üdvözli e vállalatot; mielőtt azonban 
érdemleg határozna, kérdéses munka megbirálására Achim 
Ádám esperes elnöklete alatt Benka Gyula szarvasi igaz-
gatótanár és Szlujka Mihály béri lelkész urakból álló 
bizottságot küld ki azon meghagyással, hogy kérdéses 
művet más hasontárgyú müvekkel, különösen a Rohonyi 
Nándoréval is összehasonlítva, a legközelebbi közgyű-
lésig véleményes jelentést tegyen. 

54. Olvastatik Omazta József csabai lakos felfolyamodása 
egyházi adóügyében a békési esperesség által f. é. jul. 8-án 19. 
sz.^a. hozott határozat ellen. 

Tekintve hogy a törvény erejével bíró gyakorlat 
szerint az egyházi adó B.-Csabán az ingatlan birtok 
után is állandón vettetik ki és szedetik, a békési espe-
resség neheztelt határozata helybenhagyatik s felfolya-
modó kérelmével elutasíttatik, fenmaradván a kivetés 
helytelensége miatti netáni sérelmét az ottani egyházi 
hatóság ut ján orvosoltatni. 

55. Olvastatik Freyler Sámuel volt uj-pesti evang. tanítónak 
segélyezés iránti kérvénye. 

A kérvény az e czélra szolgáló alap hiányában 
folyamodónak visszaadatni rendeltetik. 

56. Solcz András králóczi lelkésznek az egyetemes gyűlés-
hez intézett s az esperesség ut ján ide felterjesztett felfolyamod-
ványa a králócz-zsibritói ügyben 

az egyetemes gyűléshez felterjesztetni határoztatik. 
57. Tárgyalás alá vétetik Achim Adám esperes úrnak abbeli 

indítványa, hogy a nazarénusok üzelmei által leginkább a békési 
esperesség kebelében előidézett többféle egyházi zavarok, külö-
nösen anya könyvvezetési rendetlenségek megszüntetése végett az 
egyetemes gyűlés ut ján a magas kormánynál intézkedés kéressék. 

Felkéretni határoztatott a superintendens úr, hogy 
az esperes urak utján tudomásul vett sérelmes esetek 
orvoslása végett a nagyméltóságú m. kir. ministerium-
nál szorgalmazzon közigazgatási intézkedést. 

58. Szóbahozatván a gyakori eltérés a megállapított ügy-
rendtől — 
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a közgyűlés határozatilag ismétli, hogy a már előzőleg 
az 1873. évi kerületi közgyűlési jegyzőkönyv 50-ik pont-
jában megállapított ügyrendet szorosan megtartani kí-
vánja s kijelenti, hogy oly önálló indítványokat, melyek 
a közgyűlést előzőleg legalább 24 órával az elnökséggel 
nem közöltettek, el nem fogad s ilyeneknek tárgyalá-
sába nem bocsátkozik. 

59. Ezen közgyűlési jegyzőkönyv még nem hitelesített részé-
nek hitelesítésére f. é. aug. 29-kének d. u. 4 órája a szokott 
helyen kitüzetik s arra az elnökségen kivül a kerületi gyűlésnek 
még Budapesten időző tagjai meghivatnak. 

Hitelesíttetett Budapesten 1884. évi augusztushó 29-én. 

Fabiny Teofi.1 Dr. Szeberényi Gusztáv 
kerületi felügyelő. superiiitendens. 

Szeberényi István 
helyet tes világi jegyző. 

Mockovcsák János T. 
helyettes egyh. jegyző. 



TARTALOM. 

Jelen voltak. 
1. A kerületi jegyzők helyettesítése. 
2. A kerületi felügyelő beszédje. 
3. A superintendens évi értesítője. 
4. Az új-pázuai helyettes lelkész alkalmazása. 
5. Intézkedés a kerületi törvényszék megválasztásáról. 
6. Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
7. Bizottság kiküldése a sámsonházi ügyben. 
8. Tanügyi bizottság kiküldése. 
9. Intézkedés a pályázat folytán beérkezett olvasókönyvek iránt. 

10. Az esperességek jelentései magyar istentiszteletek tartásáról 
11. Meghívó az egyetemes gyűlésre. Követek kiküldése. 
12. A felső tankerület iskolai bizottságának jelentése. 
13. A felső tankerületi iskolai bizottság elnökének lemondása. Ilyennek válasz-

tása. 
14. A felső tankerület könyvbíráló bizottságának jegyzökönyve. 
15. Az egyetemes tanügyi bizottság javaslatai középiskoláink ügyében. 
16. Zsilinszky Mihály indítványa protestáns tanulmányi alap létesítése iránt. 
17. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
18. Bizottsági jelentés a magyar olvasókönyvre kiirt pályázat eredményéről. 
19. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
20. A kerületi törvényszékre begyűlt szavazás eredménye. 
21. A bács-szerémi esperesség felterjesztése külön horvát-szlavon esperesség 

alakítása ügyében. Indítvány a horvát-szlavon protestánsok vallásügyé-
nek törvény által leendő szabályozása iránt. 

22. Bizottsági jelentés a sámsonházi ügyben. 
23. A selmeci íyceumnak állami segélyeztetése. 
24. A békés-csabai algymnasiumnak állami segélyeztetése. 
25. Az aszódi algymnasiumnak hasontárgyu kérvénye bizottságnak adatik ki. 
26. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
27. A kerületi és egyetemes gyűlési követeknek féláru vasúti jegyek e n g e -

délyeztettek. 
28. A tanügyi bizottság jelentése. 
29. Kerületi özvegy-árva-intézet. 
30. Papözvegyek folyamodványai. 
31. Özv. Timko Zsuzsánna folyamodványa. 
32. Egyházi perrendtartás átdolgozása. 
33. Jelentés a selmeci főiskoláról. 
34. Báró Baldácsy alapítvány. 
35. Bánáti missio. 
36. Vallástanítás az állami tanítóképzőkben. 



37. Kaszner "Ede ügyé 
38. A losonci vallástanár díjazása. 
39. Ministeri leiratok. 
40. A levéltárnok jelentése. 
41. Besztercebánya folyamodványa. 
42. Papjelöltek folyamodványai a kerületi segélyért. 
43. Az egyetemes alap kérdésének függőben hagyása. 
44. Jelentés a pancsovai temeto-ügyröl 
45. Az aszódi algymnasium állami'segélyeztetése. 
46. Kossányi József, Dedinszky János és Szellemi Mihály folyamodványai. 
47. Jelentés a „Skolník" — ügyről. 
48. A marienfeldi egyház földjei. 
49. x4z orsovai leányegyház bekebelezése. 
50 Újvidék folyamodványa segélyért. 
51. A ceglédi „Luther-alap' ' 
52. A zólyomi esperesség indítványa kerületi árvaház felállítása iránt. 
53. Chován Zsigmond beadványa egyházi part i túrája ügyében. 
54. Omazta József felfolyamodása egyházi adója ügyében. 
55. Freyler Sámuel kérelme. 
56. Solcz András králóci lelkésznek folyamodványa az egyetemes gyűléshez. 
57. A békési esperesség indítványa a nazarénusoknál észlelhető rendetlensé-

gek megszüntetése iránt. 
58. Önálló indítványok beadása és tárgyalása iránt. 
59. A jegyzőkönyv hitelesítésének kitűzése. 

Ezen jegyzőkönyv 1 —10. 17—22. 26—32. 35—44. 46—50. pontjait az egy-
házi, 11—16. 2 3 - 25. 33 34. 45. 51—59. pontjait a világi lietyettes jegyző 
fogalmazta. 
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JEGYZŐKÖNYVE 
A BÁNYAI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGYÉLMI EGYHÁZKERÜLET 

Budapesten 1885. szeptember 24., 25., 26. és 28-ik napjain 

méltóságos FABINY TEOFIL kerületi felügyelő és főtisztelendő s nagyságos 
dr. S Z E B E R É N Y I GUSZTÁY püspök urak 

ikerelnöklete alatt tartott 

R E N D E S É V I K Ö Z G Y Ű L É S É N E K . 

Jelen vo l tak: 

A bács-szerémi esperességböl: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
liorszky Gábor főesperes, Roth Károly T. alesperes, Stenczel Károly 
lelkész, Hammel Adolf tanító. 

A bánsági esperességböl: Kramár Béla főesperes, Bulykovszky 
Gusztáv alesperes, Strasser Albert. 

A barsi esperességböl: Raab Károly esperes, Belcsák László, 
lévai egyházi felügyelő. 

A békési esperességböl: Áchim Ádám főesperes, Zsilinszky Mihály 
esp. felügyelő, Haviár Dániel felügyelő, Szeberényi Andor lelkész, 
Petrovics Sámuel lelkész, Gajdacs Pál lelkész, Tatay István szarvasi 
főgymnasiumi érdemült igazgató-tanár, Benka Gyula szarvasi igazgató-
tanár. 

A budapesti esperességböl: Sárkány József esp. felügyelő, Bachát 
Dániel főesperes, Dolescliall Sándor, Schranz János, Scholtz Gusztáv, 
Tornyos Pál és Korbélyi Géza lelkészek, Büsbach Péter felügyelő, 
Vasskó Endre, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Andaházy 
László, dr. Szedenics János, dr. Králik Lajos, Bexheft Ármin, Fal-
vai Antal, Sztehló Kornél, dr. Henszelmann Kálmán, Dillenberger 
Gusztáv, Krkos Lajos, Fritz Hugó, Jeszenszky Danó, Steinacker 
Ödön. A budapesti főgymnasium részéről: Böhm Károly igazgató és 
Batizfalvy István tanár. 

A nagyhonti esperességböl: Sembery Imre esp. felügyelő, Hren-
csik Károly főesperes, Haendel Vilmos alesperes, Schmidt Lajos és 
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Fuclis János lelkészek, Sembery István esp. jegyző, Holubi Adolf 
lelkész és Gyura Adolf. A selmeczi főiskola részéről: Breznyik János 
királyi tanácsos, igazgató. 

A nógrádi esperességből: Beniczky Gyula esp. felügyelő, Svehla 
János főesperes, Dessewffy Ottó, Laszkáry Gyula, Kővy Tivadar, 
Wladár Viktor alesperes, Holless Danó esp. főjegyző, Margócsi József, 
Gaál Mihály, Ruttkay Sándor, Hrk János, Bodiczky Sámuel lelké-
szek, Maclinjk István és Biszkup Lajos tanítók. 

A pestmegyei esperességből: Láng Adolf főesperes, Török József 
alesperes, báró Podmaniczky Géza és báró Podmaniczky Levente, 
Daray Vilmos, Sárkány Sámuel, Kemény János, Kemény Sámuel, 
Moravcsik Mihály, Jeszovics Pál, Lauko Károly lelkészek. 

A zólyomi esperességből: Mockovcsák János főesperes, Halassy 
Gyula felügyelő, Bakay Péter esp. főjegyző. 

1. A közgyűlést megelőzött isteni tisztelet végeztével, melyen 
Mockovcsák János, zólyomi főesperes, buzgón imádkozott, a kerület 
küldöttei az ülésteremben összegyűltek. Kerületi felügyelő Fabiny 
Teofil úr a gyűlést megnyitván, fájdalommal emlékezik meg arról, 
hogy a lefolyt esztendőben a halál kiragadta az élők sorából a kerü-
let mindkét jegyzőjét, Győry Vilmos és dr. Szelényi Károly urakat 
és hogy ennélfogva addig is, mig a jelen közgyűlés utódaik iránt 
rendelkezik, gondoskodni kell a jegyzői teendők ideiglenes ellátásá-
ról. Felhivja ezen teendők elvégzésére Mockovcsák János zólyomi 
főesperest, mint a ki már a tavali közgyűlés óta helyettesített minő-
ségben vitte az egyházi jegyző tisztét, és dr. Králik Lajost, a buda-
pesti magyar-német egyli. presbiterét, a kik is helyeiket elfoglalják. 

Kerületi felügyelő úr a következő beszéddel üdvözölte az 
egyházkerület közgyűlését. 

Főtisztelendő és tekintetes kerületi közgyűlés ! 

A püspöki értesítő, mely évenként a kerületi közgyűlés elébe ter-
jesztetik, felsorolandja a lefolyt év eseményeit, melyek közül előlege-
sen legyen szabad nekem a zólyomi esperesség kebelében történt egy-
házi látogatásról megemlékezni, melynek részben tanuja voltam. 

A zólyomi esperességi elnökség és a beszterczebányai egyház 
megtisztelő meghívása folytán ez utóbbi egyházban megjelentem és 
egyházainkra oly fontos ezen ünnepélyen részt vettem, melyet szeretve 
tisztelt püspökünk vallásos buzgósággal végzett. 

Ez ünnepély a beszterczebányai régi egyházunknak, és annak lel-
kes elöljáróinak az egyház iránti hűségéről és áldozatkészségéről ki-
tűnő tanúságot tett, de továbbá Beszterczebánya város hatóságának és 
összes polgárainak testvéries jó egyetértéséről és a jogegyenlőségnek a 
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különböző együtt lakó hitfelekezetek közti megvalósulásáról örvendetes 
bizonyságul szolgál. 

A zólyomi esperesség testületileg megjelent az egyházi látogatást 
eszközlött püspökünk előtt, és ezen alkalommal az egyházi életünk 
egészséges fejlődésére vonatkozó kérdések szóba hozatván, a tisztelt 
püspök úr hatását és befolyását felhasználta, hogy ezen esperességben 
a vallásos és hazafias tevékenység zászlója alatt az egyetértés helyre-
álljon és megszilárduljon. 

Emelte ezen ünnepélyek hatását egyetemes főfelügyelő úr szemé-
lyes jelenléte is, és így a beszterczebányai egyházban a püspöki láto-
gatás az egyetemes főfelügyelő és a kerületi elnökség jelenlétében 
ment véghez. 

Zajtalanabbul folyt volna le egyébként egyházkerületünkben a 
lefolyt év, ha a horvát-szlavon országos kormánynak a legutóbbi 
időben kelt, az új pázuai egyházban a pap választásra vonatkozó, 
egyházi önállóságunkat és önkormányzati jogunkat alapjában meg-
támadó, ezen egyházkerületi közgyűlés egyik fontos tanácskozási 
tárgyát képezendő intézkedése, a különben békés egyházi életünket 
meg nem zavarta volna. 

Mint említém, csendes és zavartalan volt az utolsó évnek lefo-
lyása, azonban a béke és nyugalom csak úgy üdvös, ha ez a rendsze-
res, öntudatos munka kísérője. 

Egyházunk kebelében a folytonos békés munkára és tevékeny-
ségre nagy szükségünk van, hogy feladatunkat teljesíthessük, és 
lépést tarthassunk azon igényekkel, melyeket a haladó kor elé-
bünk szab. 

Sőt nyíltan ki kell mondanom, hogy azon mindennapi- munka, 
melyet az egyes egyházban, az esperességben és itten e helyen teszünk, 
a milyen szükséges és mellőzhetlen, ki nem elégíti többé egyházunk 
szellemi igényeit, melyek a korral való haladást követelik, és a társa-
dalmi téren való tevékenységre hívnak fel. 

Mert egyházunk körén kívül oly mozgalmat látunk fejlődni, rö-
vid idő alatt annak oly sikereit ismerjük fel, hogy ha saját hitéletün-
ket veszélyeztetve nem akarjuk látni,- a mind inkább mutatkozó kö-
zönyt lelkesedéssel kell felcserélnünk és erős akarattal a fenforgó 
mulasztásokat pótolni. 

Erőm és befolyásom csekély voltánál fogva, nem lehet szándékom 
oly kezdeményezésekkel lépni fel, melyeknek sikerét biztosítani kü-
lönben sem volnék képes, annál inkább azonban a meglevő, azonban 
a kellő pártfogásban és támogatásban eléggé nem részesülő egyes in-
tézményeinkre kívánom becses figyelmeket röviden felhívni. 

A sajtó azon hatalmas tényezők egyike, melynek egyházunk ér-
dekében való közreműködését nem nélkülözhetjük, mert ez ébreszt és 
terjeszt eszméket, és ezeket tettekké érlelni képes. 

Minekünk kétségtelenül oly közegre van szükségünk, mely egy-
házi életünket folytonos figyelemmel kiséri, a felmerülő eseménye-
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ket közli, az egyház körén felmerülő reformkérdéseket tárgyalás alá 
veszi, és lia léteznek bajok, melyek orvoslást kívánnak, ezekkel 
minket megismertet, e mellett azonban hitelesen, higgadtan, minden 
szenvedélytől menten hozza közléseit. 

Van is ilyen lapunk, mely specifice és kizárólag egyházi bel-
életünkkel foglalkozik, ez a Pozsonyban megjelenő egyházi és isko-
lai lap. 

Ha azonban a kellő részvét hiányzik, és egy ilyen lapnak, 
melynek egy mivelt családban sem volna szabad hiányozni, hogy 
egyházunk beléletével folytonos összeköttetésben maradjon, — alig 
van annyi előfizetője, hogy fenállhasson, akkor ezen lap feladatát 
be nem töltheti, és sem tartalmára, sem terjedelmére nézve nem vál-
liatik azzá, minek lennie kellene és mivé e lap, jeles szerkesztése 
mellett különben válnék. 

Egy másik baj az, hogy egyházi irodalmunk nincsen, és talán 
soha sem voltunk egyházunkban tudományos művekben oly szegé-
nyek, mint épen az utolsó időben. 

Azon tudományos m ü v e k , melyek egyházunkban egy hézagot 
pótolni hivatva vannak, igen kis körre vannak szorítva és anyagi 
támogatás nélkül napvilágot alig fognak láthatni. 

így a pozsonyi egyetemes theologiai intézetben a tankönyvek 
hiányát igen tekintélyes oldalról emlegetni halljuk, de ezek is csak 
úgy jöhetnek sajtó alá, ha a társadalom tevékenysége a tudományos 
szerzőt a kiadással összekötött anyagi terhektől felmenteni képes 
leend. 

Két éve annak, hogy a Luther-társaság — egy epochalis ese-
mény megünneplése alkalmából -— megalakult és az egyetemes egy-
ház pártfogását ezen társaságnak határozatilag biztosította. 

E társaság ezélja, a belső vallásos életet fejleszteni, a tudomá-
nyos míveltséget terjeszteni, vallásos irodalmat teremteni. 

A valóban szerényen megszabott társasági évi díj mellett jogo-
sítva voltunk feltenni, hogy legalább egy ezer rendes tagja lesz ezen 
társaságnak, és ime két évi készülődés után a tagok száma a 150-et 
alig haladja meg és aggódnunk kell, hogy a f. é. szeptember 29-ére 
Budapesten tervezett végleges megalakulás, az alapszabályokban kö-
rülirt határozatok folytán a tagok csekély száma miatt véghez nem 
mehet. 

Az egyetemes evang. gyámintézetünk, melynek 25 éves fenn-
állása ünnepét Békés-Csabán ezen évben megtartani készülünk, a 
szegény egyházak anyagi támogatását tűzte ki czéljául, és lelkes és 
ügybuzgó vezetés mellett, a nélkül, hogy az egyesektől nagyobb ál-
dozatot követelne, valóban nagy eredményeket tud felmutatni, azon-
ban e mellett a szellemi élet fejlődését sem szabad elhanyagolnunk. 

Nem egyszer volt alkalmam tapasztalni, hogy milyen fogékony-
ság, milyen jó akarat és buzgóság nyilvánul egyházunkban, ha 
annak jóléte, előmozdítása, tekintélye megszilárdítása van szóban és 
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e szerint kérésemet azon irányban terjesztem elő, liogy a társadalmi 
egyesülésnek és tevékenységnek fentartott magasztos czélok előmoz-
dítását lelkesen felkarolni és egyházunk felvirágozására e téren is 
hathatósan közreműködni méltóztassanak. 

A törvényben biztosított jogegyenlőség megvalósításáért folyton 
küzdünk, ezen küzdelmünket akkor fogja legbiztosabban a siker ko-
ronázni, ha bizonyítani képesek leszünk, hogy vallás-erkölcsi fel-
adatunkat teljes mértékben teljesíteni képesek vagyunk és a nem-
zeti közművelődés terén valóban oly tényező vagyunk, mely a magyar 
állam egyik erős oszlopát képezi. 

A napirend során a főt. és tek. kerületi közgyűlés elébe ter-
jesztendő tárgyakról ez alkalommal szólani nem akarok, egy korsza-
kot alkotó eseményt azonban megemlítés nélkül nem hagyhatok, ér-
tem egyházunknak a főrendiházban törvény által biztosított képvi-
seltetését. 

Míg más hitfelekezetek a törvényhozásban befolyást gyakorol-
tak, a mi egyházunknak onnét való kizáratásában a jogegyenlőség 
elvét sértve láttuk és így egyházunk ezen állapot megszüntetése 
miatt ismételt petitiókkal járult a törvényhozás elébe. 

Hogy egyházunk érdekeinek és szervezetének megfelelőbb lett 
volna, ha a képviselet tágabb alapra aként fektettetett volna, hogy 
az egyházkormányzat ugyanazon fokán állók között különbség nem 
tétetett volna, nem tagadhatjuk, mind a mellett a főrendiház szerve-
zetének eként történt módosításában egy lépést a jogegyenlőségnek 
megvalósítására örömmel és hálával fel kell ismernünk. 

Fontosnak kell tekintenem ezen legújabb törvényhozási tényt 
különösen két oknál fogva, először mert ez egyház szervezetünk és 
alkotmányunk alapelvei méltánylásával, az egyetemes főfelügyelői 
méltóságnak törvénybe igtatásával és a paritásnak érvényre juttatá-
sával történt, — másodszor, mert ebben a haladó kornak egy örven-
detes jelenségét találom fel, mely azon egyértelműségben nyilvánult, 
mely a törvényhozás minden factoránál fenforgott és a melyben biz-
tos zálogát vélem feltalálni annak, hogy az 1848. évi XX. törvény-
czikk által biztosított jogegyenlőség teljes valósítását mielébb vár-
hatjuk. 

Mindezek alapján azt hiszem, hogy a főt. és tek. közgyűlés 
akaratát fejezem ki, midőn a törvényhozás iránti hálás elismerésün-
ket fejezem ki, — még inkább gondolom mindnyájunk hálás érzését 
kifejezni, midőn koronás királyunk iránti legmélyebb hálánkat tol-
mácsolom — és ennélfogva: 

TT o 
0 csász. és apostoli királyi felségének, urunk, királyunknak 

jobbágyi hódolattal legmélyebb hálánkat kifejezvén, legmélyebb tisz-
telettel kérjük, hogy mint egyházunk legfelsőbb védura, egyházunk 
javát és boldogítását atyai szive sugallata szerint jövőre is előmoz-
dítani kegyeskedjék. 
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A kerületi közgyűlés hódalata jeleid állva, és kitörő 
lelkesedéssel fogadta kerületi felügyelő úr beszédjének azon 
részét, a mely meleg és őszinte kifejezést ád ama rendíthe-
tetlen bizalomnak, jobbágyi hódolatnak és legmélyebb hála-
érzésnek, melylyel egyházunk ő császári és apostoli királyi 
felsége, urunk és királyunk mint egyházunk legfelsőbb véd-
ura iránt viseltetik. Hálával fogadta a kerületi közgyűlés 
az elnöki előterjesztésben foglalt és egyházi viszonyaink 
előbbre vitelét czélzó bölcs figyelmeztetéseket és tanácsokat 
és egyúttal elhatározta, hogy a megnyitó beszéd egész ter-
jedelmében a jegyzőkönyvbe igtattassék, a mely határoza-
tával a közgyűlés nemcsak a kerületi felügyelő úr iránt 
táplált szeretetének és tiszteletének kivánt kifejezést adni, 
hanem egyúttal maradandó emlékbe kívánta foglalni és a 
továbbfejlesztés számára fenntartani az elnöki jelentésnek 
köszönettel fogadott javaslatait és tanácsait. 

3. Dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr a lefolyt év alatt a ke-
rületben történtekről és tapasztaltakról a következő jelentést terjeszti 
a közgyűlés elé: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés ! 

" t t t f 

0 Méltósága, a kerületi Felügyelő Ur által megnyitott gyűlés 
tagjait én is tisztelettel üdvözlöm s egyszersmind szerencsés vagyok 
a következőkről értesíteni. 

Kánonszerü látogatást közvetlen a tavali kerületi gyűlés után 
a következő egyházakban végeztem: 

Kis-Csalomiém, lélekszám 87,7. Első temploma 1742-ben épült. 
Eleinte az egyház lelkésze a szomszéd községekbe is eljárt egyházi 
cselekményeket végezni; de ez nem sokáig tartott, mert már 1749-ben 
az illető szolgábiró a lelkészt pénzbírság, sőt hivatalvesztés terhe 
alatt eltiltotta attól. 1752-ben, mivel a kiscsalomiai evang. hívek 
magános istenitiszteletöket nyilvánossá merték változtatni, egy királyi 
leirat érkezett, mely az evang. vallásgyakorlatot Kis-Csalomián fel-
fiiggesztetni, a templomot leromboltatni s az egyház hivatalnokait 
elbocsáttatni rendelte. Ezen királyi parancsolat szeptember 14-én a 
templomban összegyűlt nép előtt felolvastatott, azután az arra ren-
delt emberek a templom lerombolásához hozzáfogtak. Előbb a tem-
plom zsindelytetejét tépték le, azután az oltárt, szószéket és a pado-
kat törték össze s széthányták úgy, hogy ezekből legfölebb egy 
töredéket vehettek magukkal emlékül a legdrágább kincsüktől meg-
fosztott siránkozó kiscsalomiai hívek. 

Eszerint Kiscsalomia az 1696-ban keletkezett és 56 esztendeig 
fennállott egyház e szomorú napon megszűnt létezni. A magokra 
hagyott hívek ezentúl csak magánházaikban gyakorolhatták vallásos 
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buzgóságukat, a keresztelést, esketést a szügyi evang. lelkész vé-
gezte, halottjaikat pedig a nagycsaloinjai és kóvári r. kath. kántor 
vagy magok temették el, lefizetvén mindenkor előlegesen a stólát a 
b.-gyarmati vagy kőkeszi plébánosnak. 

Tartott ez így vagy 30 évig. Ekkor II. József türelmi parancsa 
alapján újra kezdték magukat összeszedni s egyházuk szervezéséről 
gondoskodni. Főkép Tihanyi Dániel s ezután fia, Tihanyi Tamás 
lettek új alapítói. 1785-ben épült fel az új templom, mely most 
— rom ! 

Igen sajnálatos, hogy már 1862-ben, leginkább a lelkészválasz-
tás miatt kitört viszálykodás nagy hanyatlást okozott ezen egyház-
ban és oly visszavonást, mely miatt a tekintélyes templom a maga 
idején nem javíttatott; fedele elkorhadván, az erősen épített falak 
ledültek s csupán a magasra nyúló, de szinte dűlőfélben lévő tornya 
tesz bizonyságot arról, hogy ezen egyház nem rég mintegy központ-
ját képezte a körülötte elterülő szép vidék evang. híveinek; most 
pedig egy elszomorító, ég felé emelkedő panaszos jel, mely vádat 
emel az egyház intézőire, mind a honti esperességiekre, mind ezen 
hanyatlott egyházban működött lelkipásztorokra. 

Az öt szobával és melléképületekkel ellátott paplak, szintúgy 
az új iskola is a templomra szánt ezrekből építtettek; míg a tem-
plom szétmállott. A díszes oltár, a szószék fája eladva, az orgona 
sípjai a paplak padlására kerültek s a hívek már tizennégy éve, 
előbb egy úri lakban, most az iskola kicsiny termében szoronkod-
nak. Az ünnepélyes látogatási istenitiszteletet a lelkészlak udvarán 
tartottuk. 

Hogy a romban heverő templom a múltban történt sokszoros 
mulasztásról beszél, tanúskodnak az általam megvizsgált jgyzőköny-
vek. Több ezer forintról, mely kizárólag a templom javítására volt 
még harmincz év előtt szánva s adakozva — a számadásnak semmi 
nyoma ! 

Indíttatva ezen körülményektől, mind az egyház elöljáróinak, 
mind az egyház híveinek szívükre kötöttem, hogy válvetve igyekez-
zenek e siralmas, ne mondjam szégyenletes állapotot megszüntetni s 
a legközelebbi tavaszszal okvetlenül hozzálátni az új templom építé-
séhez. Ez eddig meg is történt s a helyi lelkész Seff'arovszky János 
legújabb jelentése szerint, a templom tetőzet alá jutott — az építés 
befejeztetése a jövő évre maradt. 

A többi elrendeltek a következők. Az 1839-ben megtartott egy-
házi látogatás jegyzőkönyve pótlólag megszereztessék az esp. levél-
tárból — s levéltárnak való külön szekrény szereztessék, melynek 
adakozás útján való megszerzésére tek. Hódossv Imre egyházi fel-
ügyelő úr vállalkozott. Továbbá oda utasíttatott az egyházi elnökség, 
hogy azon több holdnyi területből, melyet a szomszédos Kóváron 
keletkezett közös evangelikus és r. katholikus iskolára a földbirto-
kosok adományoztak s mely iskola legközelebb r. katholikus jelle-
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güvé változott, fele részben saját iskolai czéljaira szerezze vissza ; 
fentartva igényét a község által épített iskolai épülethez is. Nem-
különben meghagyatott, hogy az anyaegyháznak az ipolyveczei 
leány egyházhoz való viszonya — a közterhek viselését illetőleg — 
méltányos alapon, lélekszám és vagyonarány szerint, testvéries egyet-
értéssel egyesség útján szabályoztassék; az elvállalandó terhek fejé-
ben pedig a lelkész részéről teendő kiszolgáltatási előnyök számukra 
biztosítva legyenek. A leszenyei leányegyházbeli híveknek szigorúan 
meghagyatott, hogy a lelkész és tanító iránt liiványilag elvállalt, a 
terbegeczi határban fekvő papi s tanítói földek megmívelését illető 
kötelezettségüknek eleget tegyenek. A mennyiben pedig a kisbirtokos 
urak készpénzbeli adománya czímén a lelkésznek és a tanítónak 
kilátásba helyezett némi jövedelemből évek óta semmi sem folyt be, 
felkéretett az egyházi felügyelő úr, hogy ama hiványilag igért biz-
tosításnak legjobb belátása szerint foganatot szerezzen. Végtére a 
balassagyarmati lelkész felszólítása s annak bizonyítása alapján, hogy 
Újfalu a legrégibb egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint a balassa-
gyarmati egyházhoz tartozott, Ujfala mint leánygyülekezet is a balassa-
gyarmati egyházhoz visszacsatoltatott. 

Csalldn, 900 1. Az esp. okiratok szerint már 1626-ban létezett. 
Melikius Sámuel superintendens alatti vizitáció alkalmával 1613-ban 
előfordúl a csali evang. egyház földbirtoka, de a mely kétség kívül 
az üldözés napjaiban a római egyház tulajdonává vált. Az üldöztetés 
ideje alatt a helyben lakott r. kath. plébánosok végeztek minden 
egyházi cselekményt az evangelikus híveknél, kivévén az oltári 
szentséget, melylyel a hívek a szomszéd cseri és pribeli egyházak-
ban éltek. Végre sok fáradságos utánjárással, leginkább a hitbuzgó 
Prónay és Podmaniczky családok közvetítése következtében vissza-
nyerte Csali szervezkedési jogát s 1784-ben meghívta lelkészül 
Szekerka Pált, selmeczi deákot, ki 40 évig áldásosán viselte hivatalát, 
megkedveltetve híveivel a gyümölcstenyésztést, mely most a legjöve-
delmezőbb keresetforrásuk. 

Mostani lelkésze, a honti főesperes Lörincsék János alatt épült 
az igen csinos templom. A mint tornya elkészült, a régi roskadozó 
toronyból a harangok áthozattak ; de az akkori primás szorgalmazása 
következtében, 1871-ben karhatalommal levétettek és a per lefolyása 
alatt kijavított régi toronyba visszahelyeztettek. 

A hívek áldozatkészen közel 2000 frtért három harangot sze-
reztek. Csal Ion egy, Apóján a másik iskola épült. S mind ezen s 
más terheket megadással viselik a hívek, pontosan teljesítve kötele-
zettségüket a lelkész, valamint a tanítók iránt, pedig húsz év óta 
az építkezésekre és egyéb egyház-iskolai czélokra szükségelt pénz-
összeg fejenkint minden lélekre 20—20 frtot vett igénybe. 

Csupán a még hiányos irattárra nézve hagyatott meg, hogy 
ezentúl rendszeresebben kezeltessék és számára egy külön szekrény 
szereztessék. 
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Pribelyen, 1. sz. 780. Alsó és Felső, meg PriblejC községekből 
áll. Egyike a legrégibb egyházaknak. Már 1613-ban bizonyos Thomas 
Anonymus igtattatott itt be pappá márczius havában. 1628-ik évi . 
január 29-én néhai Sexty Péter suprs. látogatta meg ezen egyházat. 
Jonasovicz János akkori lelkész 1728-han kezdte rendszeresen vezetni 
az anyakönyveket, melyeket előtte a tanítók vezettek, de hézagosan. 
Temploma Felső-Pribélyen épült, míg a lelkész a negyed órányi T** 
távol eső Alsó-Pribélyen lakik. Nevezetes, hogy a kerített templom 
udvara mai napig búcsújáró hely, hová valláskülönbség nélkül töme-
gesen jár a nép a zöldcsütörtök és nagypéntek közti éjjelen, imád-
kozva egészségükért, azon okból, mert a templom közelében — 
állítólag — gyógyerővel biró kút volt, melyet azonban Sexty János 
behányatott, úgy, hogy az többé ki nem nyomozható. 

Jelenlegi buzgó lelkésze Stúr Károly, a legelhanyagoltabb álla-
potban találta az egyházat. 1849-ben foglalta el lelkészi állomását. 
A dűlőfélben levő templomot jó karba helyezte, a paplakot lakhatóvá 
tette. Új, mintaszerű iskolát építtetett. Az egyház nemcsak anyagilag, 
de valláserkölcsileg is minden tekintetben javúlt és gyarapodott s 
ezen munka sikeréhez, "a lelkész saját vallomása szerint, leginkább 
járult azon kedvező körülmény, hogy — mint ő nevezi — „az igazi 
Apollo" Laszkciry Miklós egyházi felügyelő úr, a ki azon magot, 
melyet a lelkész vetett, hűségesen öntözgette. Valamint ezen huszita 
eredetű egyházban a kegyes Laszkáry család, úgy a hozzátartozó 
Keszfchóczi leányegyházban Bacsó Pál úr és neje azon jótékony nemtők, 
a kik egyházuk iránti meleg érdeklődésükkel nemcsak a múltban, 
de jelenleg is őseik vallásos buzgóságát fentartották s példájukkal 
áldásosán hatnak a hívekre. 

Csak úgy lehet érteni, hogy az egyház évi csekély biztos 
30—60 frtnyi jövedelme mellett a templomot, az iskolát s egyházi 
épületeit jó karban fentartja s abban mindenek ékesen és jó rend-
ben találtatnak. 

A levéltár átvizsgálása közben kiderülvén, hogy a néhai Tihanyi 
Ferencz-féle, a lelkésznek évenkint kiszolgáltatandó egy körmöczi 
aranyból álló alapítvány — a' birtok urat cserélvén — biztosítva 
nincs ; meghagyatott a lelkésznek, hogy azt ő Nagysága, a mostani 
birtokos, özv. Tihanyi Borbála született Laszkáry Gyuláné úrnőnél 
eszközölje. 

A felső- és alsópribélyi hívek közt azon hittestvéri kiegyezés 
történt, hogy a felsőpribélyi hívek mint jobhmóduak, örök áron 
szerezvén több telket az alsópribélyi határban, ezentúl birtokarány 
szerint segítségökre lesznek az alsópribelyieknek az ugyanazon határ-
ban fekvő papi föld megmívelésében. Itt is a helyi felügyelő ment 
elé jó példájával. 

Az említettük Laszkáry és Dacsó úri család érdemeit méltányló 
köszönet jegyzőkönyvileg is kifejeztetett. 

Közép-Palojtán, 1. sz. 1070. A XVII. század óta szakadatlanúl 
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fónáll. Jelenleg Szabó P^Melkész, 13 év óta egész odaadással mű-
ködik. Az egyházi épületeket — a takarék magtárt is beleértve — 
a hívek önkénytes adakozásából jó karba hozta és fentartja. A csen-
getyíível való járás akként szíintettetett meg, hogy minden család e 
czímen 50 krt fizet, miből évenkint 80—90 írttal szaporodott az 
egyházi pénztár jövedelme. Leánygyülekezete Felső-Palojta külön 
imaház és iskolával bír. Ezen egyházban is Dacsó Pál, egyházi fel-
ügyelő működik közre már 26 év óta buzgón és erélyesen. 

Meghagyatott, hogy az 1839-ben megtartott egyházlátogatási 
jegyzőkönyv az esperességi levéltárban őrzöttről az egyház levéltára 
számára lemásoltassák ; hogy 

az egyházi irattár készíttessék el és folytatólag pontosan vezet-
tessék ; hogy 

gondoskodjék az egyházi elöljáróság a szép ezüst-kehelynek fel-
irattal való ellátásáról ; hogy 

a néhai Godra Sámuel 465 frt 50 krról szóló alapítványi ok-
levele az egyházi szekrényben őriztessék és annak kamatja az örök-
hagyó rendelkezése szerint a felsőpalojtai tanító jövedelmének eme-
lésére fordíttassák ; ez alapítvány kölcsönadása pedig csak törvényes 
kamatra s ingatlanra való bekebelezés mellett történjék. 

Az örvendetesen észlelt jókedvű adakozók, kik ezen egyházban 
kitűnnek, elismerő méltánylásban részesültek. 

Dacsolamon, 1. sz. 886. Már 1608-ik évben bizonyos Pidelianus 
János hirdette itt az evangéliumot s 1628-ban superintendensi láto-
gatás tartatott, habár az erről szóló jegyzőkönyvek nem találhatók s 
csupán HamaljáK Márton egyházlátogatási jegyzőkönyvében tétetik 
arról említés az 1798-ik évről. Az egyházat keletkezése óta leginkább 
a Dacsó és Beniczky családok segítették fenállásában, bárha a hit-
buzgó hívek is nagy kitartást tanúsítottak, midőn az 1673—1681-ig 
volt lelkészüknek, Antoni Dánielnek a pozsonyi törvényszék elé idéz-
tetése s számkivetésben történt halála után is hitökben állhatatosan 
megmaradtak. Templomuk néhány évre elvétetett ugyan tőlük, de 
1681-ben, a soproni ország-gyűlés után ismét visszaadatott. A keresz-
teltek első anyakönyvét Pilárik Jeremiás, később bányakerületi super-
intendens kezdte vezetni. 

1870-ik év óta Zátureczky Pál lelkészkedik itt hithűn és áldásosán. 
Az egyházi épületek mind rendben vannak s a hívek áldozatkészsége, 
mint a keresztény hitélet bizonysága itt is dicséretre méltó. 

Az alsó-dacsolami határ tagosítása alkalmával a lelkész számára 
egy egész telek, a tanító számára egy fél telek hasíttatott ki, mely 
ingatlan után járó adót, miután ezáltal jövedelmük tetemesen növeke-
dett, nem az egyház, hanem a haszonélvezők fizetik. 

Elrendeltetett, hogy a község nevére telekkönyvezett s ez által 
más czélra használt egy holdnyi temető az egyház által vétessék 
birtokba és sövénynyel láttassék el, továbbá hogy 

azon 707 D-ölnyi földterület, mely a hagyományozó akaratához 
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képest a helybeli egyház lelkész- és tanító-özvegyeket illeti s ez idő 
szerint a lelkész özvegye által használtatik, az esetben, ha özvegy nem 
lenne, az érintett terület bérbe adassék s az abból befolyó jövedelem a 
jótékony czélú alap növelésére fordíttassék. 

Az egyház valláserkölcsi állapota egy és más káros jelenséget 
mutatván, a hívek lelkére köttetett, hogy a vasár- s ünnepnapokon 
tartózkodjanak azoknak megtörésétől, valamint a húsvéti öntözéstől, 
nemkülönben a keresztelési és halotti torokon szokásba vett lakmá-
rozásoktól. 

Szuhányon, 1. sz. 549. 1606-tól 1783-ig mint leányegyház Dacsó-
lamhoz tartozott. 1784-ben József császártól nyert engedély alapján 
önállósíttatott. 1870-ik év óta két ízben tűzvész által majdnem elpusz-
tult, mindazáltal új tornyot épített s templomát nagy költséggel jó 
karba hozta s a leégett iskola helyett újat épített. 

Lelkésze Sulcz Sámuel 1874 óta nagy sikerrel működik; tisztében 
hűn segítve a tanító, Orosházi Péter által, a kit a gyümölcsfa nemesí-
tése által nyert elismerés különösen kitüntet. 

Elrendeltettek a következők: 
Az egyház levéltára csakis a lelkész tulajdonát képező szekrény-

ben őriztetvén, az irattár czéljának megfélelő szekrényről az egyházi 
elöljáróság mielőbb gondoskodjék. 

Valamint a lelkész, úgy a tanító javadalmazása is az igavonó 
marha létszámára lévén fektetve, az egyházi elöljáróságnak megha-
gyatott, hogy egy az egyházi hivatalnokokat biztosítóbb adózási kul-
csot hozzanak be a hívek igazságosabb, arányosabb megterheltetése 
mellett. 

A lelkész és tanító meghívóiban nem lévén megállapítva a tűzi fa 
mennyisége — mert a hivány úgy szól, hogy a „'fát, a mennyi szüksé-
ges" — úgy történt a kiegyezés, hogy a lelkész kap évenkint híveitől 
56 köbméter kemény hasábfát; a tanító pedig hasonminőségű 40 köb-
méter fá t ; ellenben az iskolába járóknak az iskolába fűtésére eddig 
szokásban volt fahasáb hordozása eltöröltetett. 

Cserin, 1. sz. 702. A legrégibb egyházak egyike s huszita telepít-
vény. 1540—50-ben Lovcsányi Timot, Luther tanítványa, volt első lel-
késze. Az 1855-ben ledöntött régi templom bejárata fölött, kőbe vésett 
nagy kehely volt látható. Az itt 40 évig működött Raphanides Sámuelt 
követte a lelkészi hivatalban 1869-ben fia, a szinte Daphanides Sámuel. 
Szép temploma 12 ezer forintnyi költséggel építtetett fel, melyre a ma-
roknyi szegény hegyi lakos nép 10,000 frt. adott, az áldott Gustav 
Adolf egylet pedig 2000-et. Egyéb építkezésen kivűl, valamint az anyá-
ban, úgy szinte a Varhók fiókegyházban is, tantermeket épített. A 
csengetyű eltörlése czíinén egyházi magtár létesült, mely jelenleg 200 
pozsonyi mérőre felszaporodván, annak kamatja az egyház szükségeire 
fordíttatik. 
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Elrendeltettek a következők: 
Az egyházi levéltár számára megszerzendő mielőbb a czélnak 

megfelelő szekrény az okmányok, jkönyvek stb. megőrzésére. 
A helybeli „nemesekre" nézve, akik vonakodnak a lelkész és 

tanító részére, a híványilag biztosított munkákat teljesíteni — az egy-
házkerület 1882-ben okt. 15/16-án Budapesten tartott közgyűlése 47-ik 
pontjában kimondott Ítéletének teljes épségben fentartása mellett tekin-
tettel kiváltságos állásukra, az- egyházzal szemben megengedtetik, 
hogy a javadalmazási kötelezettségnek úgy is megfelelhetnek, ha a 
teljesítendő munkát készpénzzel váltják meg. A kulcs, mely szerint azt 
tehetik, személyenként megállapíttatott. 

Dfémyon, 1. sz. 645. 1668-ig ezen egyház mint lánygyüle-
kezet a méznevelői anyaegyházhoz tartozott. 1794-ben folyamodott 
templomépítésért a megyéhez. Az engedélyt megkapta, de azon meg-
hagyással, hogy csakis szalmával fedheti be. Varbók fiók-egyház-
ban külön templom és iskola létezik. Takarékmagtára van és 
1314 frtnyi készpénztőkéje. Az egyházat hűn és lelkesen vezérli és 
gondozza jelenlegi fiatal lelkésze Blaskovics Miliducli. 

Elrendeltetett: egy levéltárnak szolgáló szekrény megszerzése. 
Miután az egyházi adókulcs nagyon ingatag alapra van fek-

tetve, t. i. igavonó marhára, javasoltatott, hogy az inkább birtok 
szerint vettessék ki. Erre nézve a helyi gyűlés intézkedése elváratik. 

Az iskolásgyermekek által szokásos fahasábok hordása helyett 
a tanítónak hiványilag biztosított, 3 öl fa kiszolgáltassák. 

A paplak s melléképületei roskadozó állapotban találtatván, 
azoknak mielőbbi helyreállítása meghagyatott, úgyszinte, hogy a 
csábrágh-varbóki tanítónak elkeriilhetlenül szükséges csűr építtessék, 

Végtére, hogy az 1839-ben megtartott egyházlátogatás alkal-
mával Szitányi Ullman Bernát úr által a magyar nyelv elsajátítására 
szolgáló kézikönyvek vételére alapítványozott 100 frt biztosítását, 
mivel ezen összeg eddig lefizetve nincs, a nevezett alapító úrtól az 
egyházi elöljáróság szorgalmazza s az alapítvány kamatját rendelte-
tési czéljára használja. 

Felsö-Rakonczém, 1. sz. az anyában 280; Méznevelőn 324. — 
Paláston 10 = 614. Keletkezett ezen egyház 1625-ben. Urszinyi 
György első lelkész volt; a jelenlegi Szemián Mihály az 1862-ik év 
óta működik itt. Az egyház lélekszámilag és vagyonilag az 1839-ben 
tartott utolsó látogatás óta csökkent. Minta-iskolája van. Méznevelön 
ellenben igen díszes templom épült, de iskolája ki nem elégítő. Elren-
deltettek a következők: 

Az egyházi levéltár számára alkalmatos szekrény szerzése. 
Miután a helybeli egyház a sTigjäl határon terül el és a fiók 

egyházakban lakó úri rend méltán elvárja, hogy évente 4-szer ma-
gyar istenitisztelet tartassék, még pedig zöldcsütörtökön, kapcsolatosan 
az Úrvacsora kiszolgáltatásával, szt. István ünnepén; a 3-ik s 4-ik 
határidőre nézve fentartatik a közgyűlés határzata. 
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A szülék köteleztetnek az eddigi 40 kr. helyett 1 frtot tandíjul 
fizetni. 

A templom és tornya rosz karban levő fedele az 1885-ik év-
folyamában okvetlenül kijavítandó. 

A legközelebb megtartandó közgyűlésen választassék meg a 
jelenben hiányzó presbyterium és pedig utasításaink rendelete szerint. 

Devicsén 1. sz. 409. A reformáció első századában 1673-ig az 
akkor ág. hitvallású, később a hatalom által elfoglalt kormosói anya-
egyházzal egyesülten állott fen, bárha külön imaháza is volt. 1786-ban 
önálló egyházzá lett. 1798-tól 1835-ig Kellner György volt hű lel-
késze, kinek áldott örökségét átvette s hűn megőrizte mostani lel-
késze, Masztis Ádám, ki immár 49 év óta méltóan és példásan tölti 
be helyét. Temploma 1804-ben épült fel nagy áldozattal. Az új 
toronyba elhelyezett harangokat 1817-ben, mert állítólag a róm. kath. 
egyház tulajdonai voltak, a szitnyai uradalom akkori tisztsége segé-
lyezésével a szt.-antali plébános leszedette és Kormosóra vitette, 
míglen 1818-ban a régi kath. templom mellett új haranglábra rakat-
tak fel, azon kötlevél kiállítása alapján, melyszerint a devtcsei evang. 
liivek irásilag kinyilatkoztatták, hogy a harangok a katholikusok 
tulajdona. 

így a torony a harangokat nélkülözte; azonban a buzgó hívek 
1858-ban két új harangot szereztek 1099 írtért, megadóztatva ma-
gokat birtok arányos kivetés útján. E mellett 1000 frtnyi megtaka-
rított gyümölcsöző tőkéje s egyházi épületei, a paplak és ;czélszerű 
iskola, a legkívánatosabb állapotban. S mind ez kitelik a 409 lelket 
számláló egyház híveitől! Az egyház mind valláserkölcsi, mind 
pedig anyagi állapota egyedül lelkészének vezetése mellett kitűnőnek 
találtatott. 

Teszéren, 1. sz. 464. A honti esperesség legrégibb egyházai 
közé tartozik. Melik Sámuel akkori suprs. már 1613-ban megláto-
gatta canonszerűleg. A mult század végéig Teszér és Udvarnok egy egy-
házat képezett; de a hivek közt kitört viszályok miatt 1798-ban 
külön vált s külön templomot épített. Mostani lelkésze Bell Pá^ 1870 iA 
óta működik ott, hűn és példásan s szerencsésen megküzdött azon 
nehézséggel, hogy az 1798-ban épült és már is roskadozó templo-
mot — a tornyon kívül — 7140 frt árán újra építette s adóssága 
egyházának még sincs. Az egyház szerény jövedelmét azzal szapo-
rította a boldog emlékezetű néhai gr. Stainlein Zsuzsanna, született 
Heilenbach, hogy nemcsak életében gyámolította nagylelkűieg ezen 
egyházat, sőt végrendeletileg is 1800 frtot hagyományozott neki. 
Legyen emlékezete áldott! 

Itt is elrendeltetett egy irattárnak való szekrény szerzése s az 
egyház vagyonáról szóló leltár és a tanítónak csekély jövedelme 
javítása tekintetéből, az eddigi 40 kr. helyett 1 frtnyi tandíj. Végre, 
hogy a boldogult grófné 1800 frtnyi kegyes hagyománya, mely a 
templom építésre felhasználtatott, a hivek által birtok aránylagos 
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kulcs kivetése alapján, mielőbb megtéríttessék és a nagylelkű ala-
pítónő neve alatt biztosan elhelyezve, kamatai csupán az egyház 
sztikségeire fordíttassanak. 

Udvarnokon, 1. sz. 362. Itt a néhat érdemteljes lelkész Wen-
gericzky András elhalálozása által megüresedett ezen kisded egy-
házban, annak administratora, a szomszéd terényi egyház lel-
késze, Koricsánszky Gusztáv, készítette elé a látogatáshoz meg-
kivántató jegyzőkönyvet, ellenkező nézetben a helyi felügyelővel, 
aki a látogatást elhalasztatni kívánta és így sem ezen, sem a többi 
két egyházban, melynek felügyelője, meg nem jelent. A jó mun-
kát itt is elvégeztem s meggyőződtem, hogy a boldogult lelkész, 
a ki 52 éven át működött ezen egyházban, helyét mindenképen 
Istennek tetszőleg töltötte be. Uj díszes templomot építtetett, melyet 
1856-ban, október 26-án boldogult atyám szentelt föl, ez lévén utolsó 
nyilvános ilynemű cselekménye. 1880-ban a villám által felgyújtott 
torony és templom fedelét pléhhel fedette, úgy, hogy ezen maroknyi 
nép csak építkezésekre rövid idő alatt 6000 írtnál többet áldozott s 
legutóbb új tantermet állított. A boldogult lelkész 500 frtot hagyo-
mányozott az egyháznak, úgy, hogy annak kamataiból sírja rendben 
tartassék, a fenmaradt összeg tankönyvekre, továbbá a szószék és 
oltár ékesítésére használtassák. 

Az egyházi okmányok őrizetére alkalmas szekrény beszerzése, és az 
500 frtnyi hagyomány betáblázással biztosított elhelyezése, meghagyatott. 

Hársas-Ter enyhen, 1. sz. 386. Eredetére nézve alig lehet bizo-
nyosat állítani, mivel az 1783-ik évben a paplakkal együtt összes 
iratai elégtek. Mostani temploma 1810—11-ben épült. A szelíd lelkű 
jelenlegi lelkész, Koricsánszky Gusztáv, 1849 óta szolgál itt hűsége-
sen. 1851-ben a villám templomot és tornyát is felgyújtván, azok 
pléhhel fedettek be — több ezernyi forint költséggel. 1852-ben új 
iskola, 1857-ben új paplak épült; azonkívül három új harang sze-
reztetett — s mind ezen költségeket a serény hívek birtokarányos 
kivetéssel fedezték. A tűz által 1868—69-ben megrongált templom 
igen díszesen megnyittatott 4889 frt költséggel. 1880-ban 1250frtért 
új orgona szereltetett. 

Elrendeltetett levéltárnak való külön szekrény; presbyterium 
választása utasításaink szerint s javasoltatott a helyi gyűlésen való 
méltányos meghatározása annak, hogy ne 20 szekérrel, hanem köb-
mértékben állapíttassák meg a lelkész számára kiszolgáltatandó ha-
sábfa mennyisége. Az ifjúság az éjjeli kóborlástól szigorúan eltilta-
tott, a szülők pedig a túlságosan költséges lak marázásoktól való tar-
tózkodásra figyelmeztetve lettek. 

Lissón, 1. sz. 370. Az 1647-ik évben Lányi György suprs. láto-
gatási jegyzőkönyve szerint temploma 1590-ben épült. Az I. Lipót 
alatti üldözésektől mentten maradt az itt elrejtett kietlen völgyben 
Istenét az evangeliom szerint imádó „kicsiny sereg." 1754-ben azon-
ban ide is hatott a szebelébi plébános és egy nagyszombati jezsuita 
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s állítólag Koháry gróf meghatalmazásából a templomot szentelt 
vízzel meglocsolván, azt katholikusnak hirdette ki. Azután megvizs-
gálta a lelkészt, különféle a keresztségre vonatkozó kérdéseket in-
tézvén hozzá. 

A selmeczi és beszterczebányai polgárok, akik itt szőlőket bir-
tak, nagyban hozzájárultak anyagilag is, hogy a hívek el nem tán-
torodtak. 

1855-ik év óta Kramár Sámuel működik itt lelkészül. 1855-ben 
felhőszakadás, 1857-ben nagy tűzvész által érzékenyen sújtatott ezen 
szegény egyház. Mindazonáltal templomát s tornyát 2193 frt költ-
séggel kijavította s új tantermet épített. 

Az egyház erkölcsi állapota megnyugtató. Itt is hiányzik egy 
külön szekrény a hivatalos iratok megőrzésére, úgyszinte az egyház 
ingó s ingatlan vagyonát kimutató leltár s ezeknek eléállítása, va-
lamint az 1839-ben megtartott egyházlátogatási jegyzőkönyvnek, 
másolatban való beszerzése meghagyatott; nem külömben, hogy a 
lelkész minden, egyházában előforduló temetésnél személyesen közre-
működjék. 

Egyházas-Marótlion, 1. sz. 851. Egyike a legrégibb egyházaknak 
Hont e kies völgyében. Már 1548-ban ennek templomában eskettetett 
össze ev. pap által Zmeskall Venczel, ág. hitvallású Maróthy Bor-
bálával. Az 1670—80-iki üldözések, valamint később Mária Therézia 
alatt a szomszéd róm. kath. papok ellen, volt földesurai Zmeskall, 
Hellenbach és Földváriak hathatósan megvédték. 1778-baü ezen egy-
házban avattatott fel suprsnek Csernyánszky János. 1870-ik év óta 
áldásosán és kitűnő sikerrel hivataloskodik itt Schmidt György lelkész, 
ki alatt a gyönyörű, párját ritkító templom épült. S hogy ez, vala-
mint a szép és kényelmes paplak úgy a hogy állanak, felépült, az 

tapintatos és buzgó eljárásán kívül, leginkább a helyben lakó pá-
ratlan helyi felügyelőnek, Zmeskall Zsigmond úrnak és kegyes csa-
ládjának köszönhető! Az új templom és orgona 12,000 írtba került. 
Az 1881-ben Szemeréden elhalt nagyinélt. özv. gróf Stainlein Zsu-
zsanna végrendeletileg hagyományozott az egyházra 1000 frtot, az 
iskolára szinte 1000 frtot. 

Az anyaegyházban 232 1. egy, Szúdon 175 1., szinte egy, Ősö-
dön 150 1., ismét egy külön iskolát és tanítót, ezen utóbbiban tem-
plomot is tart fön. Mind e mellett a „jó kedvű adakozás" nem szü-
netel, mert hat a jó példa, hogy a Zmeskall család mindig elől jár 
s kifogyhatatlan a jótétemények nyújtásában. Miért is ezen úri csa-
ládnak a leghőbb hála s köszönettel adózunk. 

Elrendeltetett, hogy az egyházi és iskolai czélokra hagyomá-
nyozott tőkék, melyek a templom építésnél fölhasználtattak, megtérí-
tessenek s csupán a kamat fordíttassák a meghatározott czélokra. 

Az egyházi sz. edényekre a tulajdonos egyház neve rájok vé-
settessék. 

Ősödön a legelő elkülönítése alkalmával a tanítónak adományo-
2 
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zott 72 holdnyi legelő, a melyet a hívek jogtalanúl visszatartottak 
s magok közt osztottak ki, az illető tanítónak adass^i vissza. 

Elrendeltetett, hogy miután ezen egyház a s ä ^ S i határon van, 
tartassák évenkint négyszer magyar isteni tisztelet, különösen zöld-
csütörtökön az úrvacsora kiszolgáltatásával; a többi határidőre nézve 
a helyi közgyűlésen történjék a megállapodás. 

Az elésorolt egyházakon kívül a keszihóczi, a csahragh-varhókl, a 
méznevelői és ösödi lánygyülekezetek templomaiban is szóltam a hívek-
hez és imádkoztam velük. A mintegy 23,000 lelket számláló 29 
egyház: 36 templomot és 50 iskolát tart fenn, sok melléképülettel 
együtt s 29 lelkészt és vagy 50 tanítót díjaz. Ezen, a többnyire 
kopár és terméketlen hegyen-völgyön élő jóravaló, szorgalmas és 
kegyes nép valóban nagy terhet visel; de a miatt sehol zúgolódást 
nem hallottam s csak elvétve azon panaszt, hogy egyházi szolgáik-
nak nem elég készségesen nyújtanák azt, a mivel tartoznak. 

Ezen legútóbb elészámlált 15 anyaegyházban, azoknak lelké-
szeit és tanítóit — ezen utóbbiak közül egyet kivéve — mind hűk-
nek találtam. Pedig némelyikének közülük kétszeresen kijut imád-
koznia „a mindennapi kenyérért" — mert vannak állomások, melye-
ken a lelkész összes évi jövedelme 400 frtot, a tanítóé 120 frtot tesz. 

Végezetül nem mulaszthatom el hálás köszönetemet fejezni ki 
az esperesség érdemdús felügyelőjének, nagyságos Semhery Imre 
úrnak, a ki engem vendégszerető berénykei úri házában szívesen 
fogadott, Kis-Csalomiára vitetett s több egyházban a látogatás al-
kalmával velem közreműködött. 

Ugyszinte a helyi egyházak felügyelői iránt is, úgymint Lasz-
káry Miklós, Dacsó Pál, Zmeskall Zsigmond, Kalmár Lajos, Fabri-
czius Ágost, Ruttkay Móricz, Plachy Bertalan, Hódossy Imre, Le-
hóczky Gusztáv, Folkusházi Sándor és Szlávik Mihály uraknak, kik 
ezen tisztüknél fogva az egyházhoz és iskolához való meleg ragasz-
kodásuknak ez alkalommal is fényes bizonyságát adták, hálára va-
gyok kötelezve. 

A hontmegyei alispán és kir. kamarás Pongrácz Lajos ő méltó-
sága fölkérésemre, mint az előbbeni, úgyszinte a legutóbbi eljárásom 
alkalmával is, a jaras szolgabiráit kellő utasítással ellátta s ezek közül 
kiváló segítségemre volt különösen terjedelmes tiszti körében tekint. 
Czihulya László szolgabíró úr. Nemkülönben Hódossy Imre, Horváth 
Béla szolgabirák, Ollik Mihály és Baross Lajos s. szolgabíró urak. 

A lionti esperesség szelídlelkii főesperese nt. Lőrinczék János; 
az alesperes Hrencsik Károly és az esp. főjegyző Händel Vilmos, 
valamint Sembery István egész utamban hű kísérőim és segítőim vol-
tak —- ezért áldja meg őket házaikban s egyházaikban az Isten! 
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Hogy pedig egy s ugyanazon tárgynál maradjak, van szeren-
csém értesíteni a mélt. és főt. kerületi gyűlést, liogy ugyanily eljá-
rásban müködfém e folyó év június 6-ától, június 26-ig a zólyomi 
esperesség azon egyházaiban, melyeket 1873-ban azért nem látogat-
tam, mert boldogúlt elődöm azokban 1868-ban járt el hivatalosan. 
Voltam névszerint. 

Ocsován, 1. sz. 2230. A régi ocsovai lakosok görög-keleti vallá-
snak voltak. Az 1552-ik évben az evang. egyházhoz csatlakoztak. 
Első lelkészök, bizonyos Ozvald, kezdte hirdetni az evang. tant. — 
Miután később temploma elvétetett, az ocsovai egyház a garamszegi 
articularis egyházhoz csatoltatott. II. József türelmi parancsa után 
1784-ben ismét önálló egyházzá alakult. Jelenleg szép temploma, 
kényelmes paplaka s két iskolája van. Hét éve, hogy Bakay Péter 
volt kedves segédem, most egyszersmind esperességi főjegyző műkö-
dik itt mint lelkész áldásosán. A hívek szorgalmasan látogatják az 
isteni tiszteletet s átalábap virágzó egyházat képeznek. Az 1867-ben 
tűzvész által elpusztult templom s a 26 méter magas torony a hívek 
készséges adakozásából épült fel. Legközelebb egy Dorott Márton 
nevezetű kegyes egyháztag 1200 frtot áldozott egy harangra s áta-
lában a szeretett lelkész buzdítására a hívek mindenkor készsége-
sen adakoznak az egyház szükségeire. 1882-ben önkéntes adomá-
nyokból egyházi takarékmagtár alapíttatott. Az 1884-ik évben fel-
sőbb iskoláját hozta rendbe az egyház. Ez idén templomát s tornyát, 
melyet 1870-ben a villám megrongált, tetemes költséggeL kijavíttatta 
s villámhárítóval ellátta. — Zolnán és Szebedinben, az ocsovai egy-
ház lánygyülekezeteiben, megvizsgáltam az iskolákat. Mind két helyen 
a szülők s gyermekek nagy számmal jelentek meg s meggyőződést 
szereztem, hogy különösen Zolnán Neman Lajos, mint igen ügyes 
tanító, meglepő eredményt mutatott. 

Felsö-Miesinyén, 1. sz. 1391. Ezen egyházban már 1575-ik év-
ben evang. lelkészek működtek. 1640-ben a cserényi, 1674-ben a 
f.-micsinyei lelkészek elűzettek. Ennek daczára fentartotta magát az 
egyház 1707-ig, míg II. József türelmi parancsa következtében 1784-
ben a mostani templom építését megkezdte s 1785-ben Alsó-Micsi-
nye, Cserén-Caacsin és Molcsa lánygyülekezetek segítségével be is 
fejezte. 

A négy községre osztott hívek ugyancsak négy, még pedig újra 
s czélszerűen épített iskolát tartanak fenn nagy áldozattal. Jelenlegi 
fiatal lelkésze, Linder Mihály, aki még csak nyolcz hónapja, hogy meg-
van választva, minden bizonynval meg fogja őrizni, sőt gyarapítani 
ezen egyháznak dicséretes vallás-erkölcsi állapotát. 

Meghagyatott, hogy levéltárnak való szekrény szereztessék be. 
Nem külömben, hogy az alsó-micsinyei tanító, a ki a magyar nyel-
vet többszöri főesperesi megintése daczára mindeddig nem sajátította 
el, a magyar nyelvi póttanfolyamra még ez évben jelentkezni annál is 
inkább tartsa elodázhatlak kötelességének, mert ellen esetben, ha az 

2* 
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állam nyelvét tanítani nem tudná, az országos törvény értelmében taní-
tói hivataláról lemondani kénytelen lenne. Végtére felhívatott az egy-
ház elöljárósága, hogy egy faiskolát mielőbb létesítsen. 

Besztercebányán, 1. sz. 4113. Már 1533-ban volt itt egy virágzó 
evang. egyház. Egészen 1671-ig négy temploma volt és egy kitűnő 
iskolája. Azonban a XVII. század második felében bekövetkeztek a 
gyászos idők. Az 1671-ik évi november 18-ának éjjelén elvették az 
evangélikusoktól a német, valamint a tót vártemplomot, két év múlva 
pedig a többi kettőt is. Nyolcz szomorú esztendő folyt le minden nyil-
vános isteni tisztelet nélkül. A soproni országgyűlés ismét megadta a 
szabad vallásgyakorlat jogát. 1688-ban május 28-án kijelöltetett az 
evangélikusoknak a város kapuján kívül fekvő telek egy imaház fel-
építésére, de csupán fából, melyben 119 éven át imádták az Istent. A 
Rákóczy Ferencz-féle mozgalmak következtében vissza nyertek ugyan 
három templomot, de melyeket 1710-ben ismét elvettek tőlük. 

Az 1790/91. évi XXVI. törvényczikk jobb időket hozott s a mos-
tani templom 1807-ben ünnepélyesen szenteltetett, melyben jelenleg 
Penzel Antal és Mockovcsák János eredményesen és kitűnően hirdetik 
az isteni igét, még pedig három nyelven. 

A hívek nagy része az egyház és egyházi intézmények iránt 
eléggé érdeklődik s ennek sok jelentékeny bizonyságát adja önkéntes 
s alkalmi gyűjtések és adományok által. 

Oltár edényei száma s értéke tanúskodik, mily gazdagok voltak 
az elődök arany s ezüstben — mint bányavárosiak, s mily bőven ada-
koztak az Úr oltárára. Hál' Istennek, utódaik sem lankadnak ajótevés-
ben s áldozatkészségben ! 

Az itteni négy osztályú gymnasium a legrégibb intézetek közé 
tartozik, a mennyiben még 1537-ben létesíttetett. Előbb a város gon-
dozta, később, különösen 1678 után, az egyház védszárnyai alá jutott. 
Miután a város 20,000 frtnyi költséggel a kir. kathol. főgymnasiumot 
fölépítette, a jogegyenlőség alapján 1881 óta évenként 1200 frt városi 
segélyezésben részesül az evang. algymnasiuin. A 

Megvizsgálva behatóan az osztályokat, meggyőződtem, hogy a 
vallásos lelkületű, derék Hlavacsek András igazgatása alatt álló ezen 
intézet mindenkép megfelel akár az országos iskolai törvénynek, akár 
a protestáns hazafias szellemnek, — meggyőződtem a felmutatott siker 
után, hogy a tanárok híven járnak el nehéz tisztükben. Különösen sike-
resen küzdenek meg azon nehézséggel, hogy minden tantárgy magya-
rul taníttatik, holott a növendékek nagyobb részének anyanyelve nem 
a magyar. 

Ugyanazt tapasztaltam a négy elemi fi- és ugyanannyi nő elemi 
iskolában. Markus Jolán kisasszony — a ki női munkát is tanít — 
Prompter Ernő, Kármán József, Groo Géza, Bropba Andor, Lindtner 
Dániel, valamennyi, kiki a maga osztályában kitűnőnek bizonyult. Sza-
kavatott és lelkiismeretes buzgósággal járván cl hivatásukban. — A 
m. kir. állami felsőbb leányiskolában, mely G. Kárpáti Endre kitűnő 
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igazgatósága alatt példányszerűen van berendezve, az 5—6 osztálybeli 
leánynövendékek vizsgálatánál jelen voltam s megelégedve távoztam. 

Az egyház még 1869-ben a papi, tanári és tanítói özvegyek és ár-
vák számára helybeli nyugintézetet létesített 1000 frtnyi alaptökével, 
melynek gyarapításához minden hivatalnoka évenként 5 írttal járulni 
köteles s jelenleg ezen czím alatti töke 7044 frtot tesz. 

A gymnasiumi, leginkább pedig az elemi osztályok vizsgálatainak 
nagy részén ő mltsga, az egyet. Felügyelő úr, hr. Prónay Dezső jelen-
létével szerencséltette az iskolákat; nem külömben az ünnepélyes isteni 
tiszteletnél, valamint ő, úgy szinte a kerületi Felügyelő úr, Fahiny 
Teoftl ő mltsga súlyt és fényt kölcsönözni méltóztattak hivatalos eljárá-
somnak. 

Átalában jelenthetem, hogy a beszterczebányai egyháznak pél-
dányszerű belső és külső állapotáról — öt napi ott időzésem alatt — 
azon megnyugtató meggyőződést szereztem, hogy ezen székvárosi egy-
házban, melyben öt superintendens lelkészkedett, s melynek úgy világi 
mint egyházi elöljárósága, valamint jó részben mívelt és evangelikus 
erős érzülettől áthatott vallásos lelkületű hívei, szorosabban vett hatá-
rozatok kimondásától fölmentettek. 

Mégis ajánlottam, hogy Ivaszner Ede, több év óta betegség miatt 
szünetelő tanító, nyugdíjaztassák ; hogy a gymnasialis és népiskolai 
nagyobb részt alkalmatlan termek helyett, ujak építtessenek ; hogy a 
levéltár, mely csak részben van rendezve, az újonnan épült díszes 
tanácsteremben elhelyeztessék és rendbe hozassák; hogy az elemi isko-
lák tanulói a tanítók vezetése mellett a reggeli hétköznapi könyörgé-
seknél részt vegyenek; s végül nem mulaszthattam el jegyzőkönyvileg 
elismerő hálakifejezést adni jelenlegi buzgó egyházfelügyelője, Städler 
Tófor úrnak, hogy oly gyakori és nagylelkű adományaival az egy-
házat s annak felvirágoztatását segíti! 

Bciyyinban, 1. sz. 957. Régi eredetti egyház. Már 1580-ban volt 
lelkésze. 1673-ban Blahó György kezdte vezetni az anyakönyvet „The-
saurus" czíme alatt. Utolsó papja volt Mazsáry Jakab, a ki 1709-ben 
erővel eltávolíttatott s a badinyi egyház, mint leánygyülekezet, Garam-
szeghez csatoltatott. A szomorú üldözés idejében templomától megfosz-
tatott és csak 1866-ban építette fel mostani szép templomát. O Fel-
sége 800 frtnyi adományán kívül, a kiil- és belhoni gyámintézetektől 
4000 frtnyi segélyt kapott, a többit — kerülvén az építés 20$,000 frtba 

- a hívek önkéntes adománya fedezte. 1873-ban nagy tűzvész pusz-
tította el a község fele részét az iskolával együtt s mégis — 164 évig 
való szünetelés után — ugyanazon évben anyásítva lelkészt választott, 
s Krcsmcry Ágoston számára 1876-ban paplakot épített, mely 400űfrtba, 
később új iskolát, mely 3000 frtba került. Valóban megerőltetéssel 
járó áldozatkészség ezen különben is eléggé mostoha körülmények 
közt élő munkásnéptől. 

Utasíttatott az egyház, hogy az egyházi pénztár a papiakon őriz-
tessék ; hogy a temető köriilárk oltassák, hogy a bresbyteri gyűlések-
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ről jegyzőkönyv vezettessék; hogy a kateckizatiók a délelőtti isteni 
tisztelet után tartassanak, liogy az iskola a szükséges taneszközök-
kel ellátassék s liogy a fiatalság a liusvéti öntözéstől tartózkodjék. 

Garamszegen, 1. sz. 1540. A soproni országgyűlésen 1681-ik év-
ben kimondatott, liogy evang. egyházzá alakuljon s leánygyülekeze-
tül Hajnik akkori anyaegyházhoz csatoltassék. Gróf széki Teleky és 
Géczy István, akkori zólyomi főispán — mint birtokosok — védszár-
nyaik alá vették az evang. hiveket s ezek és hatalmas utódaik iránti 
tekintetnél fogva, később articularis egyházzá lett, hozzátartozván 
Zólyom, Ocsova, N.-Szalatna, F.-Micsinye, Pojnik és Iiadván, mely 
egyházak mind II. József türelmi parancsa következtében anyá-
sítt attak. 

Fából készült templomának alapja 1726-ban tétetett le ; míg 
elkészült, az isteni tisztelet gr. Teleky kastélyában végeztetett. Je-
lenleg a birtok idegen kézen van s a két várkastély romladoz. Az 
egyház szent edényei bizonyságai, mily gazdagon áldoztak az egyházra 
azon úri családok. 

Leginkább azon körülmény, hogy magában az anyaegyházban 
alig lakik több 100 leieknél, a többi hozzátartozó hívek, legnagyobb 
csoportban — 600-on felül — a $aájniki leánygyülekezetben, meg 
az, hogy a fából épült templom korhadt s enyészetnek indult; továbbá 
az, hogy a Garam vize miatt a leánygyülekezetek hívei nem juthat-
nak a templomba s e miatt a vasárnapi isteni tiszteletek nem láto-
gattatnak, a lelkészi gondozás meg épen akadályozva van, legsíir-
gősb feladatáúl tettem a különben is tevékeny lelkésznek, Molitorisz 
Jánosnak, hogy az újonnan építendő templom ne Garamszegen, hanem 
Hájnikon építtessék s ő maga is oda költözzék. Ezen terv megvaló-
sítását — még pedig rövid idő alatt — annyival inkább lehetséges-
nek vélem, mert az egyház egyik felügyelősége ngos Bezegh Pál 
másfél holdnyi alkalmas beltelket ajándékozott a templom és paplak 
számára s mert a szliácsi fürdő birtokosa, Lenoir György lovag és 
hitfelünk, aki minket szliácsi fürdőjében vendégeiül fényesen ellátott, 
300 frtot adott át a garamszegi és hajniki iskolákra, utóbb pedig 
egy általa kezdeményezett ünnepély alhalmából — a zólyommegyei 
tisztikarral egyetértve — gyűjtött azon czélra 622 frtot, további 
támogatását is Ígérte, hogy a templom és paplak mielőbb létesüljön 
Hajnikon. Az erélyes zólyomi főesperes, karöltve a garamszegi lel-
kész és világi felügyelővel, belátva a czélszerűséget, bizonyosan nem 
fognak lankadni az anyaegyháznak oda való áttelepítésében, hol az 
századok előtt volt s a honnan csakis az üldözés korában kénysze-
rült menekülni oda, a hol azt az említettem nagy úri családok ak-
koriban fedezték. 

Meghagytam különben, hogy az egyházi levéltár rendeztessék, 
a fatemplomban őrzött régi könyvtár pedig a tűzvészes helyiségből, 
a paplakba vitessék, valamint azt is, hogy a kerületi utasítások sze-
rint az egyházi pénzt ne a lelkész, hanem ennek ellenőrzése mellett 



egy külön pénztáros kezelje; nem különben, hogy a presbyteriális 
gyűlésekről jegyzőkönyv vezettessék s hogy a katechizátiók a va-
sárnap délelőtti isteni tisztelet után tartassanak. 

Zólyomban, 1. sz. 3765. Már 1549-ben volt saját evang. lelkésze, 
bizonyos Ottmann. Jelenlegi lelkésze Thébusz János, a látogatási jegy-
zőkönyvben panaszosan említi, hogy a midőn a városi tanács abbeli 
engedélyét kérte, hogy a városi levéltárban az egyház múltjára vo-
natkozó adatoknak utána nézhessen, kérelmét a városi tanács nem 
teljesítette. 

1637-ben Lányi György volt lelkésze, egyszersmind superinten-
dens. Az 1681-ik évi soproni országgyűlés végzése gyászos volt 
ezen egyházra is. A templomot elvették s lelkészét elűzték. Az egy-
ház megszűnt s részint garamszegi, részint osztrolúkai articularis 
egyházak leánygyülekezetévé lett. II. Rákóczy Ferencz idejében az 
evangélikusok ismét visszakapták templomukat s 1706-ban Krman 
Dánielt választották superintendensnek; hanem a szatmári békekötés 
után a zólyomi evang. egyház ismét elvesztette önállóságát, míg 
1781-ben új életre kelt, a hívek egy magánházat megvettek s abban 
isteni tiszteletet tartottak. Ezt később imaházzá alakították át s az 
50-nes években díszes tornyot építettek hozzá. 

Az újonnan építendő templomra a jelenlegi lelkész még 1863-ban 
egyházi magtárt alapított, melynek jövedelme mindaddig tőkesítendő, 
a míg az egyház temploma építéséhez hozzá nem fog. 

Iskolái ezen egyháznak mindig a város által tartattak fen. Az 
1868-iki népnevelési törvény megalkotása után, 1872-ben a város 
képviselő testülete kimondta, hogy az iskolák községiekké alakíttat-
nak át s Antolik József az egyház kántorának választatott meg, kire 
az egyházi ének és bibliai történetek tanítása is bízatott ; a többi 
vallási tárgyak tanítását a lelkész vállalta magára. 

A felekezeti növendékeivel 161, június 20-án a templomban reg-
geli 8—12 óráig nyilvános vizsgálat tartatott. Tagadhatlanúl nagy 
sikert mutattak fel mind Vitalis Gyula sedédlelkész, a Luther kátéja, 
mind a helyi lelkész az egyház történelme tanításánál. A községi 
iskolák, a kisdedóvoda, mintaszerűen berendezvék s paedagogiailag 
olyannyira megnyerők, hogy a legnagyobb megnyugvással nyilatkoz-
hatom felölök. 

Hogy a lelkész mily nagy terhet vállalt a csekély 200 frtnyi 
tiszteletdíj fejében, azt ő érzi leginkább s utódja alig ha fogja neki 
azt megköszönni, sőt feltehető, hogy nem is vállalkozik ily tisztre, 
annál kevésbbé, mert a segédlelkészt nem az egyház, de ő maga a 
sajátjából tartja és fizeti. 

Míg a város a róm. kath. egyháznak fentartására 1586 frtot 
fizet évenkint, az evang. egyház csakis 800 frtnyi segélyben része-
sül — s az 1868-ik évi 53. t.-cz. szerinti viszonossági jognak sincs 
kifogástalan élvezetében. Nem lévén — a különben rendezett s lel-
tározott egyházi levéltárnak — külön megfelelő szekrénye, ennek 
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beszerzéséről való gondoskodás ajánltatott — nem különben, hogy 
a midőn a lelkész érdeme, hogy az egyház templomépítésre szánt, 
10,000 frtnyi tőkéje, mint ő általa alapított magtári intézmény ered-
ménye, örvendetesen gyarapodik, magát a templomépítést úgy eszkö-
zölje az egyház, hogy annak fentartási tőkéjéről is gondoskodva 
legyen. Nem lévén az egyháznak presbyteriuma, ennek megalakítása 
azon időre ajánltatott, a midőn annak szükségessége a helyi közgyű-
lés által kimondatni fog. 

A magyar nyelvű istenitisztelet megszaporítása s a győri énekes-
könyv helyett a csabai Haan-féle ajánltatott. 

S miután — mint említve volt - a helyi egyház nem részesít -
tetik arányos városi segélyben, ennek kieszközlésére az egyházi elöl-
járóság utasíttatott. Végtére pedig a 32 év óta az egyház felvirágoz-
tatásán buzgón működő egyházfelügyelő nsgs Huszágh Dániel, egy-
szersmind esp. felügyelőnek, nemes ténykedéseért az egyház és a 
kerület nevében jegyzőkönyvileg hálás köszönet fejeztetett ki. 

Korponán, 1. sz. 1,269. Szinte egyike a legrégibb evang. egy-
házaknak. Már 1535-ben majdnem az egész város ág. hitv. evang. hit-
elvek szerint tartotta az isteni tiszteletet. 1580-ban két evang. pap 
működött. Teljes egy századig bántatlanúl, csupán maguk közt hason-
lottak meg, az ide Béla király által letelepített szászok kizárólagosan 
akarván a nagy templomban csakis német istenitiszteletet tartani. A 
tótajkúak Thurzó György nádorhoz fordultak orvoslás végett s ez 
1611-ben elrendelte, hogy a német- és tótajkúak istenitiszteletüket 
felváltva végezzék a nagy templomban külön-külön órákban. 

I. Lipót alatt az evangélikusok templomaiktól megfosztattak, egy-
házi vagyonuk elkoboztatott s papjaik 1673-ik évben a pozsonyi tör-
vényszék elé állíttattak, a többi közt Burius János is. Az 1681-iki 
soproni országgyűlésen a vallásszabadság joga biztosítva lévén, újon-
nan szervezkedett az egyház, de nemsokára istenitisztelet tartásától 
eltiltatott; 1711-ben megengedtetett ugyan neki az istenitisztelet, de 
csak magánházakban. Az 1731-iki országgyűlésen alakulván az arti-
kularis egyházak, a magánházban tartott istenitiszteletük betiltatott s 
kényteleníttettek Osztrojnkára és Cseribe járni. 

A türelmi parancs kibocsátása után ideiglenes imaházat építettek 
s lelkészt választottak. 1786-ban felépítették a mostani templomot. Ez 
idő szerinti lelkésze Kiiment Lajos, még csak 11/2 éve, hogy itt mű-
ködik s karöltve a buzgó s hithű egyházi felügyelő T. Bajkovszky 
Mihály úrral, a város polgármesterével sikeresen munkálkodik. Az oly 
fenkölt szellemű r. kath. prépost mellett, mint a minő ft. Mikulka 
György, nem csoda, hogy a hívek egymás közt a legszebb békében 
élnek s a város, bárha egymaga fizeti az evang. tanítókat, mégis 
felekezeti jellegűeknek s egyedül az egyháztól függőknek meghagyja. 

Itt szinte külön levéltár szekrénye rendeltetett el és az, hogy az 
1868-ban megejtett kánoni látogatási jegyzőkönyvnek másolata az 
esp. levéltárból megszereztessék; még az is, hogy az évi csekély ön-
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kéntes adó, az évi költségeket meghaladó rendes adóval cseréltessék 
fel s hogy a lelkésznek, a ki felette csekély díjazásban részesül, városi 
állásához mért nagyobb díjazásáról az egyházi elöljáróság gondos-
kodjék. 

Az egész látogatási eljárásomban az agg, érdemekben megőszült 
esp. felügyelő Ns. Haszágli Dániel úr hűségesen kisért. Fogadja ő, 
valamint Ns. Moszkovcsák János főesperes és t. Bakag Péter, mint esp. 
és látogatási jegyző hálás köszönetemet. 

Nem különben az egyes egyházi felügyelő urak, mint Leustéicli 
Lajos, Stéuller Tófor, Újhelyi György, Battik Ármin, Bezeg Pál; Szkro-
vina Mátyás és Bujkovszky Mihály; valamint a nemes Zólyom megye 
alispánja Csipkay Károly úr, továbbá Lazarovics Imre és Czibulya Lajos 
szolgabirák, meg Szumrák Pál és Szalay Gusztáv polgármester urak. 

Jól esett azóta értesülnöm hivatalosan a zólyomi főesperes úr azon 
intézkedéséről, hogy a befejezett egyházlátogatás után az egyházakat 
utasította, hogy közgyűlést tartva, a meghagyások életbeléptetését és 
foganatosítását eszközöljék, őt pedig az eredményről tudósítsák. így 
aztán — hiszem — az elrendeltek és ajánlottak nem maradnak irott 
malasztnak. 

Ezen egyházlátogatást megelőzőleg ő Mltsga a kerületi felügyelő 
úrral részt vettem a budapesti főgynmasium érettségi vizsgálatain, 
június l-jétől 5-ikéig. Ilogy ezen főgymnasium igazgatója, Böhm Károly 
és a tanári kar általában mennyire s mily kitűnően felelnek meg hiva-
tásuknak, jele az is, hogy daczára a sok hasonló intézetnek, mely a 
fővárosban létezik, mégis elég népes s a létszám nagyobb részét más 
felekezetű tanulók teszik. A kellő szigorral lefolyt érettségi vizsgála-
tokon a 32 tanuló közül három utasíttatott javító vizsgálatra. A kor-
mány képviselője dr. Medveczky Frigyes egyetemi tanár úr volt. 

Az egyházi látogatás befejezése után, június 25-től 28-ig a sel-
meczi kerületi lyceum érettségi vizsgálatain voltam elfoglalva, hol 
Breznyik János ismeretes jelességű igazgatása alatt 33 növendék vizs-
gáltatott meg, kik közül szinte három utasíttatott javító vizsgálatra. 
Valamint Budapesten, úgy Selmeczen is, mely utóbbiban Händel Vilmos 
lelkész kitűnő sikerrel és alapossággal tanítja a vallás tantárgyait, a 
hit- és erkölcstanból és az egyházi történelemből külön s behatóan 
vizsgáltam a protestáns növendékeket. 

Két napon át ő Mltsga az egyetemes felügyelő úr, báró Prónay 
Dezső kitartó türelemmel vett részt a naponkénti 9 órai vizsgálatokon s 
mialatt június 26-án a protestáns ifjakat a vallásból az egyik teremben 
én vizsgáltam, a másikban ő Mltsga vezette elnökként a vizsgálatot. 

A negyedéves tanítóképzősök június 29-ikén tettek első ízben 
vizsgálatot. Igaz, hogy csupán heten voltak; vizsgálatuk mégis egy 
egész napig tartott. Minthogy a különféle képezdei tantárgyakból, 
nevezetesen a vallástanból, az egyetemes és egyháztörténelemből, az 
oktatás-módszertanból, ezen utóbbival egybekötve a gyakorlati orgona 
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- és énekből, magyarul és tótúl kellő készültséget tanúsítottak, a tanítói 
oklevelet a kerület nevében mind a Létnek kiszolgáltattam. 

A főt. kerülettől függ e négy év előtt felállított tanítóképző további 
sorsáról határozni. Eddig hét van a tanfolyamon. Számukat szaporítandó 
— a gyűlés jóváhagyása reményében — rendeltem, hogy jövőre a 
képzősök mind a tandíjat, mind a tápintézetet illetőleg díjmentesek 
legyenek. 

Ezen kedvezmény még mindig nem annyi, mint a mennyit akár 
az állam, akár a más kerületbeli ilynemű intézetek tanulóinak nyújta-
nak s én hiszem, hogy ha ennyit is s a jövőben netalán többet helye-
zünk kilátásba a tanítói pályára késziilődőknek, számuk szaporodni 
fog. Legkivált a felső megyei szegény egyházaink érdekében nagyon 
szükséges, hogy felekezetünk inkább az ily intézetekről gondoskodjék, 
mint bármely másról. Ajánlom ezen kiváló fontos ügyet a kerület 
beható s pártoló figyelmébe. 

A Benka Gyula igazgatósága alatt levő szarvasi főgymnasium 
vizsgálatain N Í Achim Ádám esperes úr volt szives engem helyette-
síteni. A 48 vizsgált közül öten utasíttattak javító vizsgálatra. A kor-
mány-képviselői tisztet itt is dr. Medveczky Frigyes úr végezte. 

Az egyes esperességek és azok egyházai s iskoláira vonatkozókat 
az ezen czím alattiakban van szorencsém köztudomására hozni a főt. 
kerületi gyűlésnek. 

Mindazáltal külön megemlítendőnek tartom, hogy a selmeczi 
főgymnasium állami segélyezése tárgyában az ideiglenes szerződés 
ő Mltsga Gömöry Oszkár miniszt. tanácsos úr közbenjárásával meg-
köttetett. 

A miniszter úr ő Nmltsga azonban ez ideig helyben nem hagyta 
azt, a törvényhozástól tévén függővé a végleges eldöntést. Közben 
azonban, leginkább ő Mltsga a kerületi felügyelő szorgalmazására 
23536. sz. a. leiratban arról tudósított, hogy előzetesen is 4000 frtot 
folyóvá tett a selmeczi főgymnasium számára, fele részben e folyó év 
szeptember 1-én, fele részben pedig a jövő év február 1-én a selmeczi 
kir. adóhivatalnál felveendőt. 

E f. év julius havában leutaztam Orsovétra s az ottani szép ev. 
templomot fölszenteltem. Ezen egyháznak fáradhatlan alapítója az agg 
tábornok Neke irt, öreg Simeon-ként testi szemeivel u g y a n j á é kegyes 
lelke szemével látta befejezését annak, mi után vallásos lelkülete 12 év 
óta sovárgott. 0 Bécsből csak ezért fáradt Orsovára s több hétig várt 
a julius 26-ára kitűzött ünnepélyre, mely Isten jóvoltából végre is 
ment. 

A lelkes egyházi felügyelő, Bálás Bed, m. kir. erdőmester, ve-
zette valamint a templom, úgy a csinos paplak építését is, lehetőleg 
takarékosan s mégis ízlésesen. 0 — mondhatni — az egyház lelke. 
A külföldi és a honi gyámintézetek adományai, ha valahol, itt bizo-
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nyosan lelkiismeretesen és czélszerüen értékesíttettek. Magán az Ünne-
pélyen, valamint átalában ezen zsenge evang. egyház keletkezése és 
gyarapításán az orsovai polgárok vallás- és rangkülönbség nélkül, 
nagy érdeklődést és részvétet mutattak. Az ápoldai gyámintézettől 
ajándékba vett értékes harang először szólalván meg ez alkalommal, 
a különféle nyelvű és nemzetiségű lakosok nem csak belsejét töltöt-
ték meg a kis templomnak, hanem még kívül is csoportosan állottak 
mindaddig, míg vége nem lett az isteni tiszteletnek, mely, ámbár a 
hívek jobbadán német anyanyelvűek, saját kívánságokra nagyobb 
részt magyar nyelven végeztetett. 

Megérdemli ezen evang. egyház, ott hazánk délkeleti véghatá-
rán, hogy továbbra is gyámolíttassék. Hogy idáig megsegítette az Úr, 
abban nagy érdeme van a bánáti főesperesnek, Kramár Bélának és 
az alesperesnek, Bujkovszky Gusztávnak. Ez utóbbi engem Botár Ecle, 
staierlaki és Schwalm György pancsovai lelkészszel együft, orsovai el-
járásomban segített s az ünnepély-emelésben közreműködött. 

Útközben megállapodtam a lugosi egyházban s annak állapotát 
behatóan megvizsgáltam. Oly hű s odaadó munkás lelkész mellett, 
mint a minőnek Schreiner Lörinczet találtam, s oly nemes lelkű és 
buzgó helyi felügyelő mellett, mint a minőnek szerencsém volt mél-
tóságos Patyánszky Elek urat megismerni, nem féltem ezen egyházat. 
Igaz, hogy a hívek többnyire szegény iparosok, de mégis 720-an lé-
vén, az egyház fentartásának terhe megoszlik, s ha — a mint taná-
csoltam — a nagyközség pénztárából oly arányos segélyt eszközöl 
ki magának, mint a minőben a róm. kath. püspök által alapított nő-
nevelde részesül, pénzzavaraiból kibontakozik s nyugodtabb jövőnek 
nézhet elébe. 

Felsegélyeztetését ezen egyháznak melegen ajánlom, annál inkább, 
mert hitfelekezeti iskoláját is kénytelen fentartani, mert a román la-
kosság közt missiói fontos pontot képez. 

S mert az elkeresztelések és a lélekvadászat a római kath. lelké-
szek részéről — mondhatnám — állandó rovatot képeznek jegyző-
könyveinkben, erről megemlékezni ez alkalommal sem mulaszthatom 
el. A legutóbbi az elkeresztelések tárgyában kibocsátott rendelet óta, 
azt a praxist követik, hogy bejelentik az elkeresztelést, de egyszer-
smind világosan arról is értesítenek az illető plébánosok, hogy az ál-
taluk megkeresztelteket saját róni. kath. anyakönyveikbe beírták. — 
A vegyes házasságra lépő felektől valamennyien reversalist köve-
telnek. 

A Szabadkán lakó ág. li. ev. hívek, a kik tényleg az ottani 
lielv. hitvallású atyafiakkal egyesültek, mint Szegedhez és Halashoz 
affiliált egyház, lelkész-tanítót választottak, s a kerület által mint 
imiált egyház elismertetni s illetőleg évenként subventionáltatni ki-
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vániiak. Az ügy f személyesen való megvizsgálására felkértem a békési 
esperes Áchim Ádám urat, a kinek a szabadkaiak helyzetéről szóló 
hivatalos értesítését felolvastatni kérem. v 

Ezzel kapcsolatban fel kell említenem a bácsmegyei apatiniak 
ügyét. Ok t. i. — minthogy Gservenka anya-egyháztól hat órányi tá-
volságban laknak — önálló „protestáns" egyházat kívánnak alakí-
tani. Én ügyüket a bácsmegyei főespereshez tettem át megvizsgálás 
végett s azon értesítést vettem, hogy önálló egyház alapítására gyen-
gék, nem bírván több alapot kimutatni, mint legfeljebb 300 frtot. 

Ellenére ennek kieszközölték maguknak a nm. minisztériumnál az 
országszerte való kéregethetést templomépítésre, és azt foganatba is 
vették „protestáns egyház" község czíme alatt. 

Á nm. minisztérium újra lenne megkeresendő s felkérendő, hogy 
ily országos kéregetésre szóló engedélyt csak az egyházi elöljáróság 
alapján adja meg, annyival inkább, mert semmi biztosíték sincs arra 
nézve, hogy az ily módon gyűjtött pénzek mire fordíttatnak. 

Segédlelkészekké fölszenteltem: Klár Bélát Orosházára; Lukács 
Bédt Beszterczebányá ra, es Kridtschnitt Antalt Újvidékre. 

xV hitjelöltek vizsgálatára nézve, úgy hiszem, hogy a theol. aka-
démia bizottsága által javasolt „szakvizsgán" kívül tervezett, még 
egy az egyetemes gyűlés által megválasztandó kerületi bizottság előtt 
leteendő vizsgálatot nem fogja szükségesnek találni a főt. kerület: 
a külföldi egyetemre készülő hitjelölteknek, a kik ezért folyamodnak, 
a kerületi segélyt kiuialványoztatni kérem. Különben ez idén a theo-
logiai szakvizsgálatot letették s általam a bányakerületi hitjelöltek 
sorába felvétettek: Illyen Antal, torzsai — elégséges; Szlancsik Pál, 
policlmói — elégséges és Fábry Pcil, járeki — dicséretes osztályzattal. 

A boldogult Zsedényi-féle 100 frtos segélyben, az esperességek 
ajánlottjai közül s az 1879. ker. gyűl. jk. 28. p. értelmében, a követ-
kezőket részesítettem, úgymint: Paulinyi Ágost pelsőczi; Baltik Ká-

• roly bagonyai; Turcsányi Gusztáv lapujtói; Boros Mihály szarvasi; 
Molnár János szennai; Orosházi Péter szuhányi; Nagy Pál farmosi; 
Kolényi János s.-aradáczi; Tóth Ede ujverbászi és Jeszenszky János 
f.-varsándi tanítót. 

TT 

0 felsége Újvidéket 200 frttal, Bagonyát 100 frttal és Vanyar-
czot 200 frttal legkegyelmesebben megajándékozta. — Legközelebb ő 
cs. és ap. kir. felsége Frint János, franczfeldi ág. li. ev. lelkészt és 
érdemült bánáti főesperest, az egyház és a közügyek terén szerzett 
érdemei elismeréseid a koronás arany érdemkereszttel kitüntetni mél-
tóztatott. 

i 
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Házasság-akadály alóli felmentvényt eszközöltem a következők-
nek : Hang Konrádnak 20 frt, Hai Józsefnek 10 frt, Ebiing János-
nak 10 frt, Schmidt Fülöpnek 10 frt, Krácsala Istvánnak 10 frt, 
Hriech Andrásnak 10 frt, Flohr Jánosnak 10 frt, Györgyi Ádám-
nak 20 frt, Czifer Mihálynak 10 frt, Gl asz Lénárdnak 10 frt, Snlcz 
Mihálynak 10 frt, Szpisiak Jánosnak 10 frt, Klein Jánosnak 20 frt, 
Fekete Jánosnak 10 frt, Kis Györgynek 20 frt, Porszász Lajosnak 
10 frt, Beck Teobaldnak 20 frt, Strasser Ferencznek 10 frt. Boris 
Jánosnak 20 frt, Reppert Fülöpnek 10 frt, Gálik Mártonnak 10 frt, 
Gyuricza Jánosnak 10 frt, Wrck Mártonnak 10 frt, Gzelmann Sala-
monnak 10 frt, Czrman Györgynek 10 frt, Roth Pálnak 10 frt, Ficlio 
Lászlónak 10 frt, D. Bakany Lajosnak 20 frt, Winter Györgynek 
10 frt, Haluszka Mihálynak 10 frt, Maszárik Györgynek 10 frt, Szendi-
Horváth Józsefnek 30 frt, Melis Jánosnak 10 frt, Gebhard Jakab-
nak 20 frt, Skrnyár Pálnak 10 frt, Borgullya Pálnak 20 frt, Sze-
nohradszky Pálnak 10 frt, Szekretár Jánosnak 10 frt, Kmetónyi Sá-
muelnek 10 frt, Hajbath Andrásnak 10 frt, Neczpál Jánosnak 10 frt, 
Valyuska Györgynek 20 frt, Turcsán Jánosnak 20 frt és Falken-
burger Jánosnak 10 frt. Összesen 570 frt, melyet — 10 frtnyi kamat-
tal — a kerületi özvegy és árva segélyző-intézet pénztárosának át-
szolgáltattam. 

Mind ezek után berekeszthetném évi jelentésemet, fentartva az 
egyes mult évi jkönyvi pontoknál a további jelenteni valóimat, — s 
még se tehetem a nélkül, hogy egy kiváló kedves halottunkról külön 
meg ne emlékezzem. Ki nem sejtené közülünk, hogy az nem más, 
mint a mindnyájunk által hőn tisztelt és szeretett Győry Vilmosunk! 

Elvontan mind azon tulajdonoktól, melyek ékességei voltak, — 
akár mint lelkésznek, Írónak, akár mint családapának s a társada-
lom kedveltjének, s melyek evang. egyetemünk s kerületünkre közvet-
lenül fényt árasztottak, — elég nekünk azon nagy, mondhatnám pó-
tolhatlan veszteséget fájlalnunk, melyet akkor érezünk, a mikor reá 
mint a szt. ivás tudományos, helyes s főleg az ékes magyarság tekin-
tetében páratlan fordítójára gondolunk. Oly Ur az, melyet nem min-
den század tölthet be. 

Az óriás szellemet, párosulva a legmegfeszítettebb tevékenység-
gel, fáradhatlan munkássággal, nem birta el testi szervezete; róla tel-
jes joggal mondhatni a Bölcsesség irója szerint, hogy „rövicl ideig élt, 
még is sok időt töltött be." 

E kitűnő egyházi munkás emlékezete legyen s maradjon közöt-
tünk áldott ! — Utána elköltözött kartársa, a kerületi jegyző tiszté-
ben hűn eljárt dr. Szelényi Károly jelesünk is; mely veszteséget 
fájdalom nélkül viselnünk szinte lehetetlen. 
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N é p m o z g a l o m 1884-ben. 

Esperesség Keresztel- Temette- Eskette- Lélek Esperesség tetett tett tett szám 

Bács-Szeréin 3679 2 1 2 5 826 67 ,870 
Bánát . 1649 1057 344 29 ,644 
Bars  148 93 28 3,039 
Békés . . 6068 3799 1080 107 ,785 
Budapest 878 822 334 15,639 
Hont 716 654 276 23 ,099 
Nógrád . . . . . . . . 1805 1277 4 8 4 45 ,216 
Pestmegye 1394 1632 4 5 5 40 ,997 
Zolyom 

V • 
1615 1206 417 38 ,614 

Összesen 17,952 12 ,665 4 ,244 371 ,903 

Az esp. és ke rü le t i á rva in téze tek á l l apo tának 
^ k imu ta tása . 

Esperesség 
Tőke 

1884/85 
szaporodás 

« 

Nyugdíjaz, 
száma 

Nyugdíj 
Összeg 

fit frt 

« 

Nyugdíjaz, 
száma 

frt 

Bács-szerémi lelkészi . 11,789 630 15 794 
Bánát 13 ,875 614 11 800 
Bars  1741 105 2 90 
Budapest . 5 7 , 0 2 0 3211 6 1086 
Honti lelkész-tanári . 10,448 1200 8 5 9 5 
Nógrád-papi 24 ,092 529 - 1 8 1379 

„ bánóezi . . . . 13,228 25 34 843 
„ tanítói . . . . . 9681 581 7 270 

Pestmegyei 35 ,200 2 5 7 0 15 800 
Zólyom közös . . . . . 15,802 5 2 5 10 753 

„ Grenczner-féle . 3336 53 5 162 
Beszterczebányai helyi 7044 5 4 3 3 233 
Kerületi 45 ,785 6377 21 790 
Békés 46 ,107 1787 29 2817 

Összesen 295 ,148 18 ,750 184 11,412 | 
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Különféle egyházi és iskolai czélokra, építkezésekre stb. — a 
rendes fentartási járulékokon kívül — az egyes esperességek bejelen-
tései nyomán áldoztak, névszerinti a bács-szerémi esperesség 14,612 frt, 
bánáti 5586 frt, barsi 520 frt, békési 28,986 frt, budapesti 3451 frt, 
honti 17,566 frt, nógrádi 7555 frt, pestmegyei 10,884 frt, zólyomi 
23,202 frt. Összesen 112,362 frtot, mi — úgy hiszem — szép bizo-
nyítéka híveink részéről való áldozatkészségének. 

Ekkép a legfőbbekkel nagyjából számolva be, az igénybe vett 
becses türelmet megköszönve, magamat a mltsgs és főt. kerlileli gyű-
lés jó indulatába továbbra is ajánlom. 

Bács-szerémi esperesség. 

Ä) Halálozások. Az újpázuai nyugalmazott lelkész, Weber Endre 
86 éves korában elhunyt. Tudománya, ékesszólása s hosszú, hű műkö-
dése által kitűnt s kimagaslott a boldogult. Meghaltak továbbá: Gfaray 
János 35 éven át működött petrováczi, Falkenburger Frigyes 40 évig 
működött újpázuai, Meszik Endre több mint 50 évig működött szeg-
hegyi és Harr Samu 40 évig működött kiskéri tanító. 

B) Változások. Főesperesnek Belohovszky Gábor, esp. egyh. fel-
ügyelőnek Skultéty Ede, alesperesnek Rótli Károly és Stenczel Ká-
roly, esperességi ügyészül Rohonyi Gyula, főjegyzőül Bierbrunner 
Gusztáv, Kutlik Felix és Kovalszky Lajos, espers. pénztárosúl: Kutlik 
Felix választatott. 

Petrováczra segédlelkésznek meghivatott Medveczky Károly, Új-
vidékre esperességi segédlelkésznek Kruttschnitt Antal. 

Egyházi felügyelőkül lettek: Valka Károly, cs. k. főhadnagy 
Baján, Űj-Sóvén: Leopold Jakab. 

Tanítókká lettek: Petrováczon Garay Endre, Uj-Pázuán Jung 
Frigyes róm. kath., Szeghegyen Kurcz János, Despot Sz.-Ivánon Kar-
ner Theophil. 

C) Építkezések s áldozatok: Bácsújfalu az egyházadóságból tör-
lesztett 750 frtot. Bajának, Szepp Ferencz presbyter 100 frtot hagyo-
mányozott. Beska harmoniumot vett 275 frton. Bingula 1200 frtnyi 
költséggel épített egy fedél alatt imaházak és paplakot, harangra 
30 frtot szedett. Bulkesz iskolapadokra és iskolai szerekre adott ki 
500 frtot. Feketehegy tanítói lakot épített. Járekon a íegelőszétosztás-
kor a pap 5 holdat, a tanítók 21/2 holdat kaptak haszonélvezetül. Kács 
a haranglábra új fedelet csináltatott 70 frton. Kovil-Szent-Iván imahá-
zának díszítésére '52 frtot költött. Kuczura egy tantermet állított. Kul-
pin legelőfelosztáskor kapott 41/2 láncz földet, melyből a lelkész 3 lán-
czot s a tanítók 1 1

2 lánczot élveznek. Lality 2 új harangot szerzett s 
a harmadikat felszereltette 1263 frtnyi költséggel. A legnagyobb ha-
rang dr. Luther Márton arcképével, 400-százados születés napja emlé-
kére öntetett. Uj toronyórát csináltatott 550 frtért, a fiatalság pedig 
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az oltárt szép terítővel látta el. Német-Pivnicza iskolára, lelkész s taní-
tói lakra 432 frtot adott ki. Palánka iskoláját tataroztatta, haranglábat 
épített és fafélszert 200 frton. Szilvás templomhelyül házhelyet vásá-
solt 600 frton, mely összeghez járult az egyház 400 írttal, Csermák 
György 100 frttal, Harmincz Pál vállalkozó 50 frttal, Petykovszky 
György 25 frttal, Fabók Pál 20 frttal és Bánszky János 10 frttal. 
Templomépítését ápril 16-án megkezdette. Építési vállalkozó Harmincz 
Pál, kinek az egyház fizet 11,245 frtot s az épülethez a szükséges 
téglát adja. Uj-Sóve egyház alapja 2695 frt. 63. Leopold Jakab 20 frtot 
adományozott. Szurcsin egy fedél alatt épített imaházat, iskolát és 
paplakot 1300 frtnyi költséggel; hozzájárult Franczfeld 196 és a 
szuresini polit. község 100 frttal. Uj-Verbász iskolaépület javítására 
268 frtot költött. Újvidék, a mint az már tavai előzetesen biztos kilá-
tásba tétetett m. é . október havában templom építéshez hozzáfogott, 
a költségvetés eredetileg 16,258 frt 22 kr. belső berenderé-
sen kivíil. 

D) Segélyezések.^ Újvidék templomépítésre kapott Gustav Adolf 
egylettől 302 frtot, O felségétől 200, Angyelics Germán ő nagyméltó-
ságától 200 frtot, a többi adományok nyilvánosan közzététettek s 
nyugtáztattak. 

E) Irodalom. Belohovszky Gábor kibocsátott egy röpiratot e czím 
alatt: Eine neue evang. A. C. Superintendenz für die Königreiche 
Kroatien u. Slavonien. — Koch József, Kis-Kér monographiáját 
adta ki. 

Bánát i esperesség. 

1. Megháltál: Franczfelden: évek óta nyugalomban élt Fetter 
Tóbiás tanító. 

Lajosfalván: Belicska Pál 5172 szolgálati évet betöltött tanító. 
Lieblingen: Greisiger Dávid nyugdíjazott tanító. 
Fehértemplom: Conrad F. felügyelő. 
2. Változások: Ferdinandsbergen: Hajek József karmester orgo-

nistának választatott. 
Hajdusiczán : Garay Endre tanító Petrováczra távozott s Len-

hardt Ferencz községi tanító helyébe Treutl Károly választatott. 
Lajosfalván: helyettes községi tanítónak Zatkalik Károly, segéd-

lelkész neveztetett ki. 
Lúgos: felügyelőül újból méltós. Patyanszky Elek választatott; 

úgy mint Mramorákon: Huber Frigyes. 
Hertelendyfalva: Lenhardt Ferencz községi tanító, 130 frt fizetés 

mellett, vallástanítónak alkalmaztatott. 
3. Építkezések, éddozatok. T.-Aradász: iskola-termek padolására 

150 frtot áldozott s temetőjét U/2 holddal nagyobbította. 
Antalfalva: paplakát 150 frttal javította s összes ingatlanait a 

községről az ágh. ev. egyházra íratta. 
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Becskerek: Járdára 329 frt 60 krt. fizetett. 
T. Buttyin: Templomát 250 frt tataroztatta, parochiális mellék-

épületet 300 frton épített. 
Franzfeld: Paplak kisebb javítása 60 frtba került. 
Hajdusicza: Templom-terét fával kiültette s egyháza javára három 

hold földet vett. 
Lajosfalva: Kápláni lakot, melléképületet 1250 frton épített; 

templomát, paplakát 200 frton javíttatta s 200 frtért csillárt vett. 
Liebling: Iskolát 1300 frton épített, tanítólakot 200 frton javí-

tott, 500 frton iskolalielyt vett. 
Pancsova: Epületek javítására 187 frt 30 krt, temetőfentartására 

35 frtot 12 krt fordított. 
Resicza: Templomhely adóságából 200 frtot törlesztett, épületek 

javítására 139 frt 14 krt fordított. 
Sándorf: Uj templom körüli tért anyagon kívül 80 frton bekerí-

tette, keresztelő medenczét 30 frt 20 kron vett. 
Temesvár: Klein Jakab, egyházi gondnok egy 120 frtot érő 

csillárt vett a templomba. Az egyház 200 frttal szaporította a lel-
kész fizetését ennek 25 éves jubileuma alkalmából. 

Vukova: Epületek javítására 26 frtot fordított. 
Versecz: Pap fizetését 1 öl fával emelte. 
4. Segélyezések, adományok. T. Buttyin: Segélyt nyújtottak: Baich 

Milós 50 frt, b. Prónay Dezső, Dattai takarékpénztár 25—25 frt, 
b. Prónay Gábor, gr. Bissinger Nándor, dr. Szelényi, Weltkugel 
Gyula 10—10 frt és kisebb összegekben: 69 frt, összesen 
209 frt 01 kr. 

Ferdinandsberg: báró Huber Lajos család 100 frtot adomá-
nyozott. 

Lajosfalva: Schäffer r. k. család 6 felszerelt gyertyát. Hívek 
a csillárra 100 frtot adományoztak. 

Liebling: Geiger Borbálya díszes oltár és szószék-térítőt aján-
dékozott. Kisebb adományokat nyújtottak : Hack Vilmos, Gottschall 
Éva és a confirmandusok. 

Jakabfy törvényszéki biró és Dobó László megyei főjegyző 
vizsga alkalmával magyar nyelven előrehaladottakat adományokban 
részesítették. 

Lúgos: Bál-jövedelme 225 frt. 
Asbóth Aranka kisasszony 10 frt. 
Patyánszky Irma asszonyság és Elek 1—1 szekér fát. 
Resicza: G. A. egylettől 49 frt 90 kr. 
Sándorf: G. A. egylettől 96 frt 70 kr. 
Esperességi gyámintézettől: 14 frt 60 kr. 
Antalfalvi egyháztól: 70 frt. 
Lajosfalvi egyháztól: dísz bibliát templomszentelési ünnepre. 
Csjepa Andrástól oltári sorompót 45 frton. 
Hornyák Jánostól oltári vánkosok 18 frton. 

i 
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Járosi Julis, adventi oltár-terítő 10 frt. 
N.-Becskerektől 18 frt. 
Kis-Szemlak: Paplak építési-alap javára gyűjtött 216 frt. Beze-

rédi Pál, selyemtenyésztési felügyelő, Karnér Mátyás tanítónak egy 
aranyat és ugyanennek földművelési miniszt. egy kaptárt. 

Versecz: verseczi takarékpénztár templomépítési alap javára 
100 frtot. 

Versecz városa temető-őrházra 70 frt. 
Vukova: Vargics Imre képviselő 5 frt, paplak javítására. 

Barsi esperesség. 

A) Meghaltak : Id. dezseri Boleman János, a lévai egyház meg-
alapítója és felügyelője, ki 40 éven át szive teljes melegével szol-
gálta az egyházat. Két héttel atyja után ennek derék fia dezseri 
Boleman Ede, ugyanazon dgyháznak buzgó helyettes felügyelője. 

B) Változások: Léván felügyelővé választatott Belcsák László 
fakóvezekényi felügyelő, ennek helyébe Pfitzner Sándor Fakó-Veze-
kényben. Lévai tanítóvá választatott Nedőczy Pál. 

C) Építkezések, áldozatok: Körmöezhánya a paplak szobáinak ki-
festésére s kisebb javításokra 40 frtot adott ki. — Kosztolány épüle-
teinek javítására 3 frt 40 krt fordított. — Léva a tanítólak javítá-
sára 36 frtot, taneszközökre 54 frtot, orgonahangolásra 35 frtot 
költött. — Fakó-Vezekény iskoláját 343 frt 88 krnyi költséggel jó 
karba hozta. 

D) Segélyezés, adományok: Körmöezhánya özv. Schnábel Zsu-
zsanna s fiától Emiltől 114 72 lat suly és 4 oltári ezüst gyertyatar-
tót ; Korka Páltól 2 darab művirágcsokrot az oltárra; többektől oltár-
és csillárgyertyákat; a confirmandusok 37 frtot adakoztak; Horn-
Ficzek lakodalmi társaság a helybeli szegény alapra 10 frtot, az 
esperességi özvegyárva-pénztárnak ugyanannyit gyűjtött. (A 14 frt 
20 krnyi gyűjtést Horn Frigyes V. úr egészítette ki 20 frtra.) 
Léván az orgonajavításra adakoztak: Belcsák László 2 frtot, özv. 
Boleman Edéné 2 frtot, Boleman János 1 frtot, Boleman József 2 frtot, 
Fogler Lajos 1 frtot, Leidenfrost Gyula 10 frtot, Leidenfrost Aurél 
15 frtot, Medveczky Sándor 2 frtot. — Belcsák László úr az orgo-
naalapra 10 frtot adományozott. Boleman János az iskolának 10 frt 
értékű fali órát vett. A selmeczi lyceum ifjúságától kapott az egy-
ház egy díszkötésű bibliát s 20 új szövetséget. — Tamasko Samu 
pozsonyi lakós, a szelezsényi egyháznak egykori híve N.-Szelezsény-
nek 100 frtot hagyományozott. — Fakó Vezekény Belcsák László 
úrtól kapott 15 frtot a kútra; ugyanarra Goga Jánostól 1 frt 15 krt. 
A paplakra Tót Miklóstól 22 frt 50 krt, a szelezsényi egyháztól 1*42, 
a körmöczitől 4 frt 40 kr. Egyházi czélokra a kolthai liókegyháztól 
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20 frt 34 krt, Szádovszky István és Kurina Jánostól 5 frtot, id. 
Szádovszky Jánostól 4 frtot. Gyertyát többen adományoztak. Mind-
ezen adományok körülbelül 520 frtot képviselnek. 

Békési esperesség. 

A. Halálozások: Jurenák Ede, a szentesi egyház áldozatkész fel-
ügyelője, Melczer Kálmán, b.-csabai algymnasiumi tanár, Krajcsovicz 
Pál, szarvasi tanító, az élők sorából kiszólíttattak. 

B. Változások: Tatay István szarvasi főgymn. igazgató-tanár nyu-
galomba lépett, helyébe igazgatóvá Benka Gyula tanár választatott. 
Szentes felügyelőjévé Mojzsik Lajos lett megválasztva. B.-csabai al-
gymn. tanárrá Bukovszky János, hely.-tanárrá Krajcsovicz Soma lettek 
kiszemelve. Makói lelkész Kemény Lajos Osgyánba menvén, helyébe 
Draskóczy Ede, előbb bpesti, utóbb édes atyja oldalánál hmvásárhelyi 
káplán lett megválasztva. Launer Gusztáv vásárhelyi tanító helye ön-
kéntes lemondás folytán megürülvén, Laczó Lajos volt kecskeméti köz-
ségi iskolai segédtanító lett meghíva. Szarvason két külső iskolába 
Trnovszky Sámuel csépai levita-tanító és Gazso Pál, szintén okleveles 
tanítójelölt lettek alkalmazva. Előbb nevezettnek helyét volt f.-var-
sándi segédtanító Szekerka Endre foglalta el. Apatelek Kovács János 
jelöltet választotta tanítójának. Orosházán a hajnal-utczai uj iskola tanitó 
jává volt segédtanító Erőss Samu lett. T.-Komlóson a felső végi uj isko-
lába Szokolay Pál áthelyeztetvén, állomását a bánáti iskolában volt s. 
tanító Kovácsik Gábor foglalta el. B.-Csabán az ó-szőlőbeli uj iskolába 
Frnda Mihály lett mint tanító beállítva. Nagylakon a pestmegyei Al-
bertibe távozott Strba János s. lelkész helyét volt izményi s. lelkész 
Novodomszky László foglalta el. Orosházán Klár Béla lett alkalmazva 
s. lelkésznek. Orosháza, Szentes, Mezőberény, a tót egyház, presbyte-
riumaikat megujíták. 

C. Építkezések, áldozatok. Alberti a m. kir. kincstártól 20 katastr. 
hold földet vett; iskolája mellék-helyiségeit 126 frt 56 kr. költséggel 
fedette. Adakozásokból gyűjtött 65 frt 94 krt. Egyházi alaptőkéje 155 
frtot tesz. — Ambrózfalva templomát zsindelyeztette, falait javítatta, 
meszeitette, hét uj templomi padot csináltatott, iskoláját s paplakát, ki-
javítatta 1187 frt 20 kr. kiadással. — Apatelek a tanító híványát öt kö-
böl búzával emelte; takarékmagtára 103 hliter búzára növekedett. Az 
1868-ban bold. eml. Aczél Sándorné földesasszony által tanítói fizetés-
hez ajándékozott 1/ i földnek ügye lebonyolulván, telekkönyvileg az 
egyház nevére Íratott. — Arad egyh. épületét 120 frt költséggel tata-
roztatta; imatermébe kályhát állíttatott; segélyalapját 632 frt 25 krra 
növelte. — Béinfalva tanítói laknál és magtárnál javításokat eszközölt; 
temetőben halottas kamrát épített 182 frt költséggel. — T -Bánhegyes 
jövedelmezni megszűnt szárazmalmát eladta, uj iskolát nyitott, melyhez 
tanítói fizetést alapított. — M.-Berény (német) néhány buzgóbb egyház-

3* 
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tagja vörösbársony oltár- és szószék-térítőt ajándékozott; rendes sírá-
sót fogadott, kinek a temetőben alkalmas lakást építtetett 685 frt költ-
séggel ; a kamuti szőlőkben iskolát s tanítói fizetést rendszeresített; 
kegyes adományokból 143 frtot gyűjtött; fiatal lelkésze huzamosb be-
tegeskedés miatt káplánt tartani kényteleníttetvén, e czélra az egyliáz 
egyszeri adományul 100 frt szavazott meg. — B.-Gsaba a központban 
uj tanítói lakot építtetett; egy uj iskola felállítása czéljából 670 frton 
háztelket vett, s azon uj tanítói lakot s iskolát épített, mely 3000 frtba 
került. Láng Gusztáv tanító fizetését ad personam 100 frttal javította; 
t. Bartóky Lászlóné úrnő kezdeményezése folytán több csabai nő a kis 
templom oltárára egy díszes terítőt ajándékozott; az egyház dr. Luther 
Márton négyszázados születési ünnepének emlékére „Aranykönyvet" 
nyitott, melybe már is több adományozó részéről 290 frt 50 kr. jegyez-
tetett be. — T.-Földvár egyli. épületeinek javítására 400 frtot fordí-
tott. — Gyoma nőtagjai 63 frt értékű fekete selyembársony oltár- és 
szószék-terítővel ajándékozták meg az egyházat; a tanítói lakhoz 
250 frt költséggel melléképület állíttatott; az uj paplakot épített mes-
ternek az utolsó 200 frt árrészletett lefizette. — T.-Komlós uj iskolát 
épített, melyhez háztelket vett, mire 5000 frtot költött s egy tanítói hí-
ványt alapított. — Makó épület-javításokra 65 frt 40 krt fordított; 
középiskolákra 11 frtot adott; templomi alaptőkéjét 1652 frt 40 krra 
nevelte. — Nagylak kegyadományokból bevett híveitől 409 frtot; vizi 
malmához két uj hajót szerzett 1500 írton; az arad-csanádi vasúti rész-
vényekből vett 20 dbot 2000 frton. JG Orosháza vett egy iskolatelket, 
épített reá uj iskolatermet s tanítói lakot javított 3595 frt költséggel; 
épített egy másik iskolatermet 2424 frttal. Golián-féle iskoláját átala-
kította három bolthelyiséggé 1060 frt költséggel, melyekért évi 1293 frt 
haszonbért huz. — N.-Szénás egy iskola-imaházat épített 1960 frton, 
mire 1200 frt kölcsönt vett fel. Kegyadományokból bevett orosházai 
egyh. czélokra 378 frtot s 7 db aranyat. — Pitvaros uj díszes pap-
lakot építtetett mintegy 3000 frt költséggel. Adakozásokból 410 frt 
66 krt vett be. — Szarvas az u. n. ezüst szőlőkben uj iskolát épített, 
mely a telken kívül 2400 írtjába került; abba okleveles tanítót állított, 
a külső iskolákhoz alapítványozott 20 kb buza és 200 frtból álló fize-
tésre s így már a negyedik külső iskoláját szervezé. Néhai Frcska Já-
nosné hagyományozott az egyháznak 1200 frtot. — Szeged az országos 
könyöradomány maradványából 3000 frt kapott; G. Adolf-egylettől 
265-öt. A 2600 frt államkölcsön törlesztetvén, a paplakról letáblázta-
tott. Tempi, chorusán 60 írtért gyermek-padokat készíttetett; járdára 
és kerítésre 36 frtot adott ki ; ének-tábla és számok 15 frtért szereztet-
tek be. — Szemlak templomába hat uj padot csináltatott 40, iskola-épü-
leteit javította 80 frton; hívek adakozásából befolyt 38 frt. — Szentes 
épületeinek tatarozására 212 frtot költött. Volt felügyelője Jurenák 
Ede alapítványa 500 frt több évi kamattal együtt örökösei által lefizet-
tetvén, ez által a templom-alap 795 frt 80 krral gyarapodott. Ima-
házába 135 frtért harmoniumotszerzett; alelkész e czélra kiadott egyik 
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beszéde 40 frtot jövedelmezett. Simay Mező Lydia úrnő, mostani férjé-
vel K. Hajdú Lajos kis-ujszállási gymn. igazgatóval, — első férje Dö-
mölki Fehér Mihály emlékére, ki ág. h. ev. volt, helv. hitv. házaspár 
létökre, értékes keresztelő ezüst kannát tálczával és terítőyel ajándé-
koztak az egyháznak. — N.-Sz.-Miklós 9 évi hátralékát az orsz. taní-
tói nyugdíj- és gyámalapra lerótta; apró tatarozásokra 50, a paplak ud-
varán tett építkezésre 100 frtot fordított, mely ezélra önkéntes adomá-
nyokból 40 frt folyt be. Segélyt nyert a kiéli és königsbergi Gí. Adolf-
főegyletektől összesen 170 márkát = 100 frt 58 kr t ; az esp. gyámin-
tézettől 100, és az e. e. e. gyámintézettől 50 frtot. — F.-Varsánd a 
B. Edelsheim-Gyulai L.-féle 20 frt adományt ez évben is megkapta. 
Templomi alaptőkéje Baranyai János 20, Máté Sándor 10 frt adomá-
nyával, kisebb adakozásokkal s kamatokkal 405 frt 28 krra emelke-
dett. Földhitelintézeti kölcsönéből évi 120 frt, az esperességi kölcsön-
ből a kamatokon kívül 400 frtot törlesztett. — H. M. Vásárhely kegyes 
adomány czímén bevett 30 frt 5 krt. Horémusz István párbérszedő 
4 frt díját a harangalapra adományozta, Kojnok Lajos egyházfi 4 frt 
tiszteletdíját az egyház pénztárának visszaadta. 

D) Segélyezések, adoméinyok: Aradnak Blum Pál a szószékhez egy 
díszes lámpát ajándékozott; az aradi I. takarékpénztár isk. czélokra 
20 frt adott. — Bánhegyesnek Lonovics Gyula isk. czélokra 100 frt 
adományozott. — M.-Berény (német) a kegyadományokból begyűlt 
143 frtot jótékonyczélokra osztotta ki. — B.-Csabim Gálik Mártonné, 
szül. Mekis Judit a szőlőbeli lelkészi özvegyek és árvák javára 100 frt 
alapítványt tett. Kiiment Zelenjanszky János örökösei az egyházra 100, 
szegényeknek 50, szegény egyházakra 20 = 170 frt adtak; Kesjar 
Mátyás örököseitől az egyház 100, szegények 20 = 120 frt vettek fel; 
Urban Pikó György az alsóvégi szegény iskolásoknak 50, bányake-
rületi özvegy árva-intézetnek 20 = 70 frtot juttatott. — Makón az egyház 
a helybeli ipar- és kereskedelmi társulattól isk. alapra 20, néhai 
dr. Bódi Antal hagyományából 20 frtot vett át. — Orosházáin az egyház 
a községtől egy iskola-telket ajándékban kapott. Az egyház szegényei-
nek 88 frt 60 kr., szegény iskolásoknak 72 frt 50 kr., budapesti orsz. 
prot. árvaháznak 45 frt 85 kr. s egy métermázsa élelmi szereket, a 
sz.-fejérvári egyháznak 10, Zárjecsnek 5, középiskolákra 97 frt 50 krt 
adott ki. — Szarvas az apatelki építkező egyháznak 20 frtot küldött. 
— Szegeden Schrantz György a lelkész-fizetési alapra 50 frtot adomá-
nyozott. Horváth Sándor győri lelkész 20 db. énekeskönyvet küldött 
ajéndékba az egyháznak. Egy szegény egyháztagnak gyűjtés útján 
23 frtot juttattak. G. Adolf-egyletnek 5, gyámintézetnek 5, ev. közép-
iskoláknak 10, tassi ref. egyháznak 3 frtot adott az egyház. — Szemlak 
a zárjecsi egyháznak küldött 2 frtot, újvidéki egyház templom-építésére 
adott 4 frtot, a helybeli dalegyesülettől isk. czélokra kapott 50 frtot. — 
Szentes néhai Macskássi Sám. tanítója sírjára 130 frton önkéntes ado-
mányokból díszes emlékoszlopot állíttatott. 
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Budapest i esperesség. 
A. Halálozás. Győry Vilmos, magyar egyház lelkésze; Adelmann 

György, budai elemi leánytanító. 
B. Változások. Korbély Géza, eddigi segédlelkész administrator 

lett a rendes lelkészi hivatal betöltése idejéig a magyar egyházban. 
Küttel Cornelia, ideiglenes minőségben alkalmazott elemi leányiskolái 
tanítónő véglegesíttetett. Budán Adelmann György helyébe Gärtner 
Rudolf választatott. A rádi fiókegyház iskolájában működő rendes 
tanító Pohánka Gyula leköszönvén, helyébe Orosházy János pilisi 
okleveles segédtanító választatott. 

C. Építkezések, áldozatok A szláv egyház templomát belől tata-
roztatta, jelesen: az oltárt újból átalakíttatta, a templom padjait be-
festette, új márvány keresztelőkövet és új szószéket emelt 1800 
forint árán. Buda egyházi épületeinek tatarozására 800 forintot for-
dított. A váczi egyház papi és tanítói lakának javítására 641 forintot, 
a rádi fiókegyház pedig imaházának cseréppel való befedésére 
210 forintot költött. 

D. Segélyezések, hagyományok. Zsivora György hagyatékából a 
magyar egyház 7000 frtot, a főgymnasium szinte 7000 frtot kapott. 
Glatz Antalné, született Ebeczky Mathild Gl atz Antal emlékére 
500 frtnyi alapítványt tett a magyar egyház javára. A főgymnasium-
nak Eles Henrik 300 frtot, a hazai első takarékpénztár 300 frtot, 
Steinacker Ödön 100 frtot ajándékoztak. A szláv egyházban dr. Ma-
tuska Péter felügyelő iskolai ösztöndíjra 10 frtot adott, az egyház-
tagok külön kegy adományok czimén 86 frt 40 krt hoztak össze. 
A budai egyház szegény tanulók segélyezésére 481 frt 43 krt 
gyűjtött. Ugyanott az iskolabál 98 frt 67 krt jövedelmezett. Budai 
egyháznak a fővárosi takarékpénztár 50 frtot adott, ugyanannak a 
Gusztáv Adolf-egylet 226 frt 65 krt nyújtott. A gyámintézet O-Budá-
nak 85 frtot adományozott, A váczi egyháznak Langheinrich András 
budapesti polgár 50 frtot hagyományozott, ugyanez a gyámintézettől 
96 frtot kapott. 

Irodalom. Győry Vilmos dr. Luther Márton kis kátéját magya-
rázó jegyzetekkel ellátta, Bachat Dániel „zboáné zvuky, kegyes 
hangok" czím alatt vallásos tartalmú lyrai költeményeket magában 
foglaló verskötetet írt, melynek számos költeménye Csepregi György 
és Petrovics Soma által magyar nyelvre lett fordítva. Egyházi és 
iskolai évi értesítők nyomtatásban megjelentek. 

Hon t i esperesség. 
A. Meghaltak. Kuzma Károly felsőalmási nyugalomba lépett lel-

kész, Szalay Pál derzsenyei és Lukacsek István bakabányai tanítók. 
— Hivatalról leköszöntek: Ölük Pál felsőalmási, Braxatorisz Dániel 
udvarnoki és Kachelman Károly selmeczbányai felügyelők. 

B. Változások. Lelkésznek választatott: Holéczi János Udvar-
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nokra. Felügyelők lettek: Holéczi Péter orvos Felső-Almáson, Visny 
Emil földbirtokos Udvarnokon, Scholz Gyula bányatanácsos Selme-
czen. A tanítók köréből: Mehnert Adolf Börzsönyből átment Sel-
meczre, Bothár Lajos Schüttiszbergából Derzsenyére, Szekan Sámuel 
Hodrusbányáról Bakabányára, úgy szinte Nagy Jenő Börzsönybe és 
Kolár Mihály Hodrusbányára. Végre Klimó Mihály darázsi segéd-
lelkész Boczára ment rendes lelkésznek, Koricsanszky Pál pedig 
Darázsiban utóda lett; Bernát Sándor volt selmeczi káplán hason 
minőségben Derzsenyére ment át s utódúl Szlabei Mátyás jött. 

C. Építkezések, beruházások. Felső-Almás a lelkészi lakot 220 frton 
átalakította s 3640 frtért a regálét örök áron megvette. Bagonya 
templomjavításra 500 frtot és orgonaszerzésre 900 frtot fordított. 
Báth egyházi épületek tatarozására 97 forintot fordított. Cseri három 
új harangot szerzett 1950 forinton. Csábrág-Varbók orgona-javí-
tásra 173 forintot fordított. Dacsolam templomjavításra 191 forintot 
költött. Darázsi a tanítói lakot 50 frton javította. Drényó a tanter-
met 45 frtért kipadoztatta. Ipoly-Vecze templomépítésre 7000 frton 
felül fordított. Kis-Csalomia templomot épít. Egyház-Marót iskoláját 
fedette 90 frton. Ősöd iskolát épített 400 frt költséggel. Szúd iskola-
javításra 200 frtot fordított. Pocsúvadló templomát és kis tornyát 
fedette, pléhhel és kereszttel ellátta 250 frt költséggel. Ledény 
32 frtot költött az iskolához tartozó gazdasági épületek javítására. 
Pribély templom és paplak körüli javításra 500 frton felül költött. 
Palojta iskoláját kipadoltatta 155 frton. Szakálos templomjavításra 
320 frtot és iskolára 50 frtot fordított. Százd új templomot épített. 
Szuhány paplak- és iskolajavításra 220 frtot, templomra 150 frtot 
felhasznált. Teszér új templomába a régi orgonát 45 frton felállít-
tatta, 200 frton oltárképet s 350 frton toronyórát vett. 

D. Kegyadomcmyok. Vengericzky András, volt udvarnoki lelkész 
az esp. özvegy-árva intézetnek 500 frtot hagyományozott; Börzsöny 
oltáralapúi 271 frtot gyűjtött és oltárterítékre a kegyes nők 27 frtot 
tettek össze, Kis-Csalómiának pedig 20 frtot adott. Bakabánya 
54 frton önkéntes adakozásból keresztelő medenczét szerzett és Adam-
csok Mihály emlékére 50 frtot kapott. Báthban önkéntes adakozás-
ból 12 frt folyt be a papi öltöny és oltárterítékre való szekrény 
megszerzésére, 18 frtért perzsely és 10 frt árán gyertyák szerez-
tettek. Bagonyán O Felsége a király 100 frtot és báró Nyáryné Ő 
Mltsga egy értékes ezüst gyertyatartót adományozott; Csallon özv. 
Gyurkoch Jánosné oltár- és szószék-díszítésre 5 frtot. Csankon az 
ifjúság egyházi szükségletre 14 frt 61 krt tett össze s iskolai könyv-
tárra járult. Repiszky István pedig felajánlotta életfogytig a csillárba 
szükséges gyertyát. Darázsi a gyámegylet útján a budapesti nőegy-
lettől oltáredényeket kapott. Devicsén kegyes nők oltárterítéket vet-
tek 25 frtért. Egyház-Maróth az oldenburgi Gusztáv Adolf-egylettől 
30 frt 22 krt kapott. Közép-Palojtán Frecska Samu részint maga, részint 
gyűjtés útján egy csinos keresztelőmedenczét szerzett és egyházi szük-
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ségletre 12 frtot adományozott, egyes jóltevők pedig 49 frtot ada-
koztak. Prandorfon t. Kövessy János felügyelő szorgalmasabb tanulók 
közt 5 Melanchton és 15 Luther életrajzot osztott szét. Hodrus-
bányán a selmeczi takarékpénztár 1884/5 évre 25 frtot és a Népbank 
10 frtot iskolai czélokra adott, de ugyanott a lelkészi fizetés 40 és 
a tanítói 29 frttal csökkent. Selmeczbányán 251 frt jött be önkéntes 
adakozásból. Prencsfalun Veiner Erazmus kath. kereskedő mint éven-
ként, most is 10 frtot ajándékozott. Terenyben Krajcs János gyügyi 
1. 100 frtot oltársziikségletre adott. Teszérnek özv. Zelenka Pálné 
50 frtot hagyományozott; nagys. Dacsó Pál úr 20 frtot s Turánszky 
Zoltán felügyelő úr 6 aranyat, Kucsera János 8 frtot, Koricsánszky 
Gusztáv 2 frtot, Holiczy János 1 frtot, Dedinszky József 1 frtot, 
Szemiam Mihály 60 krt, Fabry János 6 frtot, Kuszy Zsuzsánna 
6 frtot, Fabry József 2 frt 40 krt adományoztak. Bel uja 44 darab 
szemléltető képet kapott a tanfelügyelő úrtól. 

Az esperességnek két 50 éves jubileuma volt: Masztisz Ádám 
deyicsei lelkész s érdemes főesperes s Obettko Lajos felső-almási 
tanító. 

Pestmegye i esperesség, 

A) Vadkerten meghalt: Schnell Károly lelkész. 
B) Változások: Kottász Géza tanító Káváról Bényére, Szuchovszky 

Sándor Bottyánból Mogyoródra ment át tanítónak. Bottyánban alkal-
maztatott Laczják 'János képezdész ; Káván alkalmaztatott Záboji Béla 
volt felső-szelii tanító. 

C) Építkezések, áldozatok. A kecskeméti körben Tápió-Szt.-Márton 
40 frton, közadakozás útján, ezüst ostyatartót szerzett. Ugyanott Láng 
Adolf lelkész, Hankus Gyula tanító, Győrffv Zoltán, Bodendorfer Sánd., 
Küzdő Gyula és Szabó János az általok rendezett tánczvigalom tiszta 
bevételét 83 frt 34 krt az evang. iskola javítására, mosó- és sütő-
konyha költségeire ajánlották fel. — Tápió-Szele 30 frton, Tarmos 
20 frton javíttatta épületeit. 

A pilisi körben Pilis 1884. évi adv. 2. vasárnapján tartott tem-
plomépítési 100 éves jubileumán szegény iskolásgyermekek felruházá-
sára és tanszerekkel ellátására 400 frt gyűjtéssel indított meg egy sza-
porítandó alapot, aranyos albumban örökítvén meg az e czélra adakozó-
kat. — Bénye tantermét 150 frton két teremmé alakította át. — Káva 
tanítói lakot és iskolát épít 1000 frt költséggel. — Irsa 2600 frt költ-
séggel új templomtetőt és boltozatot épített s templomát meszeitette s 
mennyezetét festette s ez újjított templomát Láng Adolf főesperes köz-
benjöttével, ünnepélyes istinitisztelet mellett vette közhasználat alá. 

A czinkotai körben Rákos-Keresztúron Polner Lajos egyházfel-
ügyelő 6 frt, Székely Gyula jegyző 5 frt, Polner Dániel gazdatiszt 
4 frttal ezüstben, Bobor István mészáros 3 frttal, Fuchs Adolf 2 frttal 
járultak a magyar nyelvben kitűnt tanulók jutalmazásához. A Baar 
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János-féle alapból egy fiú és két leány, egyenként 5 frt 41 krral jutal-
maztatott. Templom-alapra áldoztak: Kalmár István 10 frt, Laczkó 
György 5 frt, Bürger Pétemé 5 frt, Bartók János 5 frt, Bubák Ist-
vánné 5 frt, Sramkó Mihály 2 frt. Á Holzspach czég, mint. a helybeli 
kavicsbánya tulajdonosa iskolára adott 100 frtot. Szegény gyermekek 
felruházására gyűjtetett 18 frt 04 kr. — Menden Wiener Kálmán 33 frt 
33 kr., Baumgarten földbirtokos 15 frtot adott az iskolára. — Péteri új 
tantermet rendezett be 246 frt költségén, melyhez a község 120 frttal 
járult. Földváry Teleky Julia grófnő 5 frtot ajánlott fel jutalomköny-
vekre. — Maglód tanítói lakát 200 frton újonnan fedette. A község 
vadászati jövedelemből 168 frtot adott az egyháznak. Wodianer Béla 
felügyelő orgonára adott 50 frtot, Gáspár György 5 frtot, özv. Krsák 
Pálné 5 frt, Paulinyi György 10 frt, Nagy János örökösei (r. katholi-
kusok) gyáli pusztáról templomra adtak 5 frtot. — - Csömör tanítói lakát 
34 írtért födette. Templomra adtak: Matyuga Katalin 50 frt, Gubek 
János 15 frt, Gubek Mihály 3 frt, Bátovszky Pál 3 frt, Vereszky 
György 3 frt. — Czinkotán Matyuga Katalin templomra adott 50 frtot.— 
Cs.-Tárcsán a tanítói lak újból födetett. 

A csomádi körben Csornád 1884. nov. 30-án ünnepelte templom-
építésének 100 éves jubileumát Láng Adolf főesperes közreműködése 
mellett. Templomának belsejét megékesíttette, karzatát és padjait fes-
tette, 400 frton oltárt épített. A lelkész által megindított gyűjtéshez 
járultak: Csornád 53 frt"81 kr., V.-Hartyán 49 frt., Szada 9 frt 50 kr., 
Bottyán 13 frt 30 kr. Veresegyháza 27 frt 80 kr., Fóth 11 frt, Mo-
gyoród 2 frt 55 kr.. Tápió-Sz.-Márton 5 frt, Ácsa 50 frt, Rákos-Keresz-
túr 2 frt, Czegléd 2 frt, Harta 1 frt, Pilis 4 frt, Gyón 1 frt, Mende 
5 frt 40 kr., Cs.-Tarcsa 1 frt, Alberti 2 frt, Szarvas 15 frt, Budapest 
31 frt 50 kr., b. Prónay Dezső 50 frt, Vigyázó b. Podmaniczky Zsu-
zsanna 20 frt., b. Laffert Antalné 10 frt, Gosztonyi János 28 frt, Ma-
rossy Károly 10 frt. Rónay Géza és neje 10 frt, dr. Rónay Hugó 6 frt, 
özv. Kvaesala Jánosné 10 frt, Tepliczky Anna kisasszony 15 frt, Han-
nover Miksa 10 frt. — Szószék és szent edény térítőkét, piros bársony-
ból, arany rojtos gyönyörű női munkával ajándékozott Tepliczky Anna 
kisasszony Budapestről. Kék posztó oltár terítéket s oltárra viaszkos 
vásznat ajándékozott özvegy Frólis Mártonné Csornádról. Oltárra 
könyvtartót, aranyozott női kézi munkát ajándékozott Rónay Gézáné 
Veresegyházáról. Szekerka Károly és neje 5 frtot, Drenyovszky János 
hagyományozott 50 frtot a templom belsejének díszítésére. Zvarinyi 
János lelkész 22 darab magyar újtestamentomot ajándékozott a con-
firmáns gyermekeknek. Dr. Rónay Hugó a magyar nyelvben leg-
jobb haladást tett tanulók közé 11 darab magyar újtestamentomot 
osztatott a vizsga alkalmával. — Bottyán a m. évben megkezdett 
tanítói lak és tanterem építését befejezte. — Fótli épületeit 50 frton 
javíttatta. A tanítói-alap 1570 frtra rúg, melyhez újólag járultak a 
hívek és 34 frttal Kund Pál Lajos egyházfelügyelő és más pártfo-
gók. A Kalma János-féle alapítványból ez évben is osztattak juta-
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lomkönyvek. — Mogyoród saját udvarával szomszédos házat és udvari 
vett 600 frton, az eddigi nélkülözött udvar nagyobbítása és gazda-
sági épületeknek a tanító részére megnyerhetése végett. A vételárat 
felében fedezik a hívek, másik felét gyűjtés útján remélik besze-
rezhetni. 

A kis-kőrösi körben Kis-Körös kapott a dunavidéki takarék-
pénztár részéről 40 frtot, melyeken magyar bibliák, újtestamentomok 
vétettek. Ezek és a Laroche Manó által adott vallásos iratok a má-
sodik vizsga alkalmával osztattak a tanulók közé. — Vadkerten életbe 
lépett az iskolai takarékpénztár s 70 frt tőkéről rendelkezik. 

Az apostagi körben Duna-Egyháza 1500 frton tornyát fedeti; 
40 frton fekete oltárterítőt vett. Egy dunavecsei asszony a magyarúl 
tudó legjobb tanulónak 2 frtot ajánlott fel. Az apostagi takarék-
pénztár 10 frtot adott Kis-Apostagnak magyar tankönyvek beszer-
zésére. —- Kis-Hartán a solti takarékpénztár, a magyar nyelvben 
legtöbb haladást tett gyermekeknek 5 darab aranyat és könyveket 
rendelt osztani. 

Az aszódi körben Héviz-Györkön b. Podmaniczky Géza 30 frtot, 
Intiby János héviz-györki lakos 100 frtot adott az egyházra. - -
Domonyban a templom két ajtaja, ablakai készültek 92 frton, oltár 
és szószék festése és aranyozása került 33 frtba; az orgona javí-
tása 65 frtba, összesen 190 frtba. Ezen összeg fedezéséhez járultak 
adományaikkal: Marossy Károly felügyelő 30 frt, Brüll Miksa kir. 
tanácsos 20 frt, László Zsigmond miniszteri tanácsos 15 frt, Bernáth 
Gyula 15 frt, Segesváry Jenő 10 frt, Vladár Sándor 10 frt, ifj. gr. 
Ráday Gedeonné 20 frt, Polner Lajos 10 frt, br. Podmaniczky Géza 
10 frt, Somsich Pál 5 frt, Körmöczky Pál 2 frt, A domonyi hívek 
103 frt 70 krt áldoztak. Az épületek javíttattak 69 frton, a tem-
plom zsindelyeztetett 211 frt 30 kron. Ebez járultak: báró Prónay 
Dezső 100 frt, báró Prónay Gábor 30 frt, Marossy Károly felügyelő 
30 frt, Brüll Miksa belga konzul 40 frtot adott az iskola padlózá-
sára és czélszerü padokkal felszerelésére. A hívek 59 frt 20 kr. 
adakozásából javíttatott a tanítói lak istállója, födetett a paplaki pincze. 

Uj temető szerzésére adott Babinya János biróviselt gazda egy 
hold földet, Marossy Károly felügyelő 45 frt, Paulo Pál ifjú 50 frt, 
Kmety József 50 frt, Konyáry Pál jegyző 10 frt, idősb Bohunka 
Lajos 5 frtot. — Brüll Miksa a magyar nyelvben legnagyobb hala-
dást tanúsított három gyermek közé osztott három darab aranyat, 
a templom meszelésére 100 frt. — Zsidón 90 frt adakozásból épült 
tanítói lakhoz tartozó istálló. — Tót-Györkön Hugyecz Juliánná és 
Nyemecz Mihályné ajándékoztak oltárra négy-négy gyertyát s hoz-
závaló szalagokat. Kis-Ujfalu tanítólakát megújította. Az egyház 
210 frt, báró Prónay Dezső 30 fit, gr. Yilczek 5 frt, Gosztonyi 
János 6 frt, Marossy Károly 6 frt adott e czélra. — Acsa 140 frton 
meszeitette a templomot és födelét kijavíttatta. — Kürtliön a tem-
plom fala és mennyezete kijavíttatott, meszeltetett és a templom 
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sodrony-kerítéssel vétetett körül. E czélra adakoztak a hívek 90 frt, 
Kovács Bertalan körjegyző 4 frt, Melczer Gyula lelkész 4 frt, 
dr. G.uthfreund 1 frt. — Csővár templomát megújította 600 frt költ-
ségen adóforint utáni kivetés útján; báró Prónay Dezsőre 210 frt, 
báró Prónay Gáborra 125 frt 76 kr. esvén, azt kifizették. — Pencz 
38 frton egy kőkutat építtetett. 

Nógrád i esperesség. 

I. Halálozások: T. Halenay Károly závadai lelkész, Goldberger 
Kálmán több egyháznak felügyelője, Bartos Sámuel fűrészi és Floro , 
György gács-lehotai nyugalmazott tanító a jobb létre szenderültek. 

Grőner Ádám, szmobányai jubilált tanító, nyugalomba lépett. 
II. Változások: Agárdon Zmeskall István egyházfelügyelőnek lett 

megválasztva. Honéczy Gyula Gács-Lebotán, Bodiczky Danó Pribojon 
próbaévre, Szinobányán Sztik Pál maskovai, Maskován Jankó Sámuel 
mlágyói, Mlágyón Szivák János gömörmegyei, Kibán Libota Ferencz 
választattak meg tanítókul. Figuly Pál Nagy-Libercsén, Pőstényi Béla 
Szügyben, Fakla János Bánkon, Szeitleben Lajos Béren, Péter János 
Gátán segédtanítókul alkalmaztattak. 

III. Építkezések: Luczin templomát fedte 162 frt költséggel, Sám-
sonháza 50 frt kiadással paplakát javítatta és a tanító részére pinczét 
épített; Szécsény templomépítésliez fogott, iskoláját átalakította 300 frt, 
paplakát javította 48 frt költségen; Zobor iskoláját padoztatta; Balassa-
Gyarmat iskoláját uj padokkal látta el 130 frton, iskolánál tornácz 
180 frt, a templom és a paplak előtti tér kiköveztetése 170 frtba ke-
rült, Zahora iskoláját s melléképületeit javítatta 157 frton; Selestény 
haranglábat emelt 50 frton; Nagy-Kürtös iskola - padjait javítatta 
30 frton; Szentpéter az iskolai pénztár terhére 150 frton félszert épí-
tett ; Cseh-Brézó iskoláját 450 frton javította; Berzencze kis harangját 
becserélte nagyobbal 712 frt költséggel; Zelene iskoláját uj ajtókkal s 
iskola-kertjét uj kerítéssel látta el; Kotmanlehota iskoláját javította 
70 frton; Szinobánya parochiális pajtát épített 800 frt kiadással; Oz-
din iskoláját uj padokkal s padlóval látta el 70 frt költséggel; Uhorszka 
uj tornyot emelt s templomát kíviil-belől javította 6000 frt költséggel; 
Hradistye templomot épít; Mohora 500 frton templomát javítatta; 
Szügy 103 frt 55 kron keresztelő medenczét vett; Bánk 142 frton ha-
rangot szerzett; Terény a tanító szobáját 35 frton kipadlóztatta; Den-
geleg paplak építéséhez készül; Guta templomát és paplakát 2000 frt 
költséggel kijavította; Vanyarcz az egyik tanító kertjét léczczel kerí-
tette körül 45 frton s leégett temploma építéséhez készül; Kutassó a 
tanítói lakhoz uj istálót épített; Abelova paplakot fedetett 80 frton, a 
paplak kertjét körülkerítette 30 frt költséggel s Nedelistyén a Zichy 
uradalomtól 1000 frton malmot vett; Felső-Sztregova a paplakot kővel 
keríti s templomát újból meszelteti; Alsó-Sztregova templomát javítja 
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s a paplakot szintén kövei keríti; Kis-Libercse iskoláját újból'fedette; 
Kis-Kelecsény leégett iskoláját újból építi; Turopolya a paplaknál uj 
istálót épít 300 frton, iskoláját javítatja 40 frton s bárom uj harangot 
rendelt 3000 frt árán. Az összes költséget a hívek önmegadóztatás ut-
ján fedezik. 

A jelzett építkezési költségek összege 16,811 frt 18 kr. 
IV. Adakozások: Sámsonházának Gusztáv Adolf-egylet 250 frtot 

adott. Salgó-Tarjánban harangokra a vasgyári tiszti és munkás sze-
mélyzet adakozott 75 frt 10 krt, a bányatársulati 54 frt 50 krt, az 
inászóbányai 97 frtot, a dobsinai evang. egyház 10 frtot, a nagylaki 
3 frtot, a pozsonyi 20 frtot, a ker. gyámolda 25 frtot, a salgó-tarjáni 

, takarékpénztár 45 frtot, tánczvigalomból bejött 380 frt, Gömöry 
Sándor egyházfelügyelő egyházi alaptőkére 20 frtot. Széesényben: 
Pulszky Ágost és neje Figdor Hermin ő nagyságaik 1000 frt ér-
tékű épületet beltelekkel iskola és tanítólakra, ezen kivül más na-
gyobb épületet 800 frt értékben, melynek helyén a templom épül. 
Ez adományok tehermentesek és az egyházra vannak telekkönyvezve. 
A szécsényi templomra adakoztak: Veres Gyula 100 frtot, többen 
56 frtot, a szécsénykovácsi leánygyiilekezet 19 frt 78 krt, a Gusztáv 
Adolf egyesület 23 frt 66 krt, kerületi gyámintézet 50 frtot, egye-
temes gyámintézet 25 frtot, Dubraviczky Ádám egyházi alaptőke 
javára 100 frtot, a szécsényi takarékpénztár iskolai ösztöndíjakra 
16 frt 25 kr t ; — Dengelegen a tandíjnak 40 krról 1 frtra való fel-
emelésével valamint az által, hogy a hívek a sarnyú kaszálását önként 
magokra vállalták, a tanítói íizetés 50 írttal javíttatott. Gután: Pleva 
Zsuzsanna új oltárterítőre ajándékozott 20 frtot, Vanyarczon: ngs. 
Veres Pál úr a két tanítónak 1—1 aranyat ajándékozott, azonkívül 
nsgos Pessewffy Otto egyházfelügyelő úr 3 frt 60 krt, gr. Degenfeld 
Lajosné asszony 3 frt 60 kr., nsgos Veres Pál úr 3 frt és nsgos 
Rudnay Józsefné asszony 2 frtot tevő adományából, nemkülönben a 
Zelenka-féle alap 3 frtnyi kamatjából szerzett 12 drb. magyar éne-
keskönyv, valamint nsgos Dessewffy Otto úr által adományozott két 
darab magyar újtestamentom vizsgái jutalmakúl osztattak ki ; Kovács 
Bertalan körjegyző pedig az iskolai könyvtárra 3 frtot, vizsgái jutal-
makra 2 frt 50 krt ajándékozott. Ezeken kívül a vanyarczi egyházra 
következő segélyadományok folytak be: Dengeleg 29 frt 14 kr., 
Nagy falu 14 frt 12 kr., Horeczky Mihály né 1 frt, Szlávik János 
1 frt, Reil Mariska 1 frt, Szirák 62 frt 60 kr., gr. Degenfeld Lajos 
100 frt, Honéczy Gyula 2 frt, főt. dr. Szeberényi Gusztáv superin-
tendens úr 5 frt, Neuspiel Adolf 4 frt, Szügy I P frt, Szontagh Pál 
10 frt, Csővár 10 frt 63, Dobák Zsuzsanna 30 frt, Bér 31 frt 44 kr. 
Petény 3 frt, Fabinyi Teofil ker. felügyelő úr 10 frt, Felső-Sztre-
gona 3 frt 18 kr., Szent-Péter 17 frt 92 kr., Nagy Lam 4 frt 50 kr. 
Uhorszka 10 frt, b. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr 100 frt, 
Beniczky Gyula esperes felügyelő úr 10 frt, Pongrácz György losonczi 
szolgabíró 5 frt, Lest 10 frt 70 kr., Cs. Brew 12 frt 35 kr., Pohár 



45 

2 frt 51 kr., (összesen: 501 frt 09 kr.) segélyadományt küldtek be. 
Bokron és Kutassón Veres Lajos 2—2 frtot adott a magyar nyelv-
ben legtöbb előmenetelt tett tanulók jutalmazására. Pavlinyi Sámuel, 
bokri tanító a nógrádi nemzeti intézet alapból a magyar nyelv sike-
res tanításaért 30 frt jutalomban részesült, Abelován Kunszt János 
felügyelő a szorgalmas tanulók között 5 frtot osztott ki. Buda-Lehotán 
egyes hívek 12 frt 30 krt adakoztak az egyházra. Maskován dr. 
Bogdan Tivadar felügyelő 50 frt, Solcz András lelkész pedig 40 frtot 
adott az egyháznak. Kis-Zellőn paplak építésére adakoztak : mélt. 
b. Prónay Dezső, egyet, felügyelő úr 10 frt, Fabinyi Teofil bánya-
kerületi felügyelő úr 10, a pesti magyar egyház 50, Sárkány József 
Kis-Kőrösről 20, a börzsönyi egyház 10 frt 80 kr. Boros Bálint 
1 frt, Ivánka Imre 1 frt, Nikolics N. 1 frt, Barnay N. 1 frt, Büs-
bach N. 1 frt, Králik L. 1 frt, Plachy Tamás 1 frt, Zsigmondy N. 
1 frt, Dacsó Pál 1 frt, Halassy Gyula 1 frt, Bende Imre 3 frt, Jászay 
Antal 1 frt, Vodianer Béla 1 frt, nsgos Pulszky N. 5 frt, nmgú Som-
sich Pál 1 frt, a békés-csabai egyház 10 frt, a mezőberényi két egyház 
10 frt, tiszt. Jeszenszky Károly 1 frt, a vadkerti egyház 2 frt 64 kr., 
nt. Schnell Károly 50 kr., az orosházi egyház 5 frt, a tótkomlósi egy-
ház 5 frt, a szegedi egyház 2 frt, tiszt. Liffa János 1 frt, nmgú. br. Pod-
maniczky Frigyes 5 frt, nt. Stúr Dániel 2 frt, a czeglédi egyház 3 frt, 
Margócsy Gyula gyűjtése 3 frt, nt. Zajaez András gyűjtése 2 frt 65 kr. 
Margócsy Gusztáv gyűjtése 2 frt, a bagyini egyház 1 frt, Újhelyi 
György 1 frt, a pesti német egyház 5 frt, a beszterczebányai 5 frt, a 
breznóbányai 2 frt, Teszák Emil 2 frt, a szügyi egyház 1 frt, Szutóricz 
Károly 50 kr., Hanzely László 50 kr., Beniczky Mihály 50 kr.,Thebus 
Jánosné 30 kr., Benyó János 20 kr., Benyó Pál 20 kr., Benyó János 
biró 20 kr., a bakabányai egyház 2 frt, Sztvanyavszky Géza 2 frt, 
Sztvanyavszky Sándor 1 frt, Rucslay N. 50 kr., Vajda N. 1 frt, Ne-
deczky Zsiga 1 frt, Nedeczky Gusztáv 50 kr., Kappel 1 frt, Ivánka 
Imre 50 kr., Buocz Lajos 1 frt, a budai egyház 5 frt, a szarvasi 5 frt, 
Podsztrelen György gyűjtése 4 frt, a fazekas-varsándi egyház 2 frt. 
nagytiszt. Kubányi Lajos 1 frt, alsó-esztergályi egyház 53 kr., 
a csalli egyház 1 frt, a barsi esp. gyámintézet 1 frt 25 kr., tiszt. Scholtz 
János 1 frt., tiszt. Jeszenszky Nándor 1 frt, a becskereki egyház 2 frt., 
Machalek János 40 kr., Ambrózy István 40 kr., Ambrózy Lajos 
40 kr., Gyarmatszky Nándor 1 frt, Kovácli Ágost 1 frt, a felső-
micsinyei egyház 3 frtot. A bejött kegyadományok összege: 263 frt 
37 kr. — Dobrocson: Vitális József körjegyző 4 szorgalmas tanu-
lónak 2 frtot, irkákra pedig 1 frtot adott; tiszt. Geduly Elek 
lónyabányai lelkész úr az iskolának 1 drb Groó-féle olvasó-könyvet 
könyvet adott. Vámosfalván és Kotmanlehotán Vitális József 2—2 frtot 
osztott ki a szorgalmas tanulók között, t. Geduly Elek Kotmánle-
hotá'n egy szorgalmas növendéknek 40 kr. adott. Lónyabányán : t. 
Geduly Elek 1 drb egy frtot, 10 drb ezüst húszast, egy tallért és 
húszkrajczárosokat osztott szét a szorgalmas tanonczok között. Tu-
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ricskán Vitalis József felügyelő a tanítónak 1 tallért az iskolai gyer-
mekeknek 2 frt 60 krt adott. A templom-újításnak százados évfor-
dulója alkalmából a turicskai hívek egy 30 frt értékű oltárterítőt 
ajándékoztak. Uhorszkán : a confirmandusok 34 frtot adtak az egy-
házra. Búlik János két confirmatió alkalmával 1 drb „tranosciust" 
s 1 drb új testamentumot ajándékozott 4 frt 75 kr. értékben. Gá-
ber Gusztáv felügyelő a vizsga alkalmával 6 szorgalmas tanulót 
1—1 frttal jutalmazott, a selmeczi lyceumi gyámintézettől pedig az 
uhorszkai egyház egy díszkötésű bibliát, az uhorszkai iskola 12 db. 
újtestamentumot, a hradistyei 7 drbot, a kornai 6-ot, a rónyai 2 da-
rabot kapott. Ozv. Dedinszky Zsuzsanna az uhorszkai toronyra 20 frtot 
ajándékozott. Hhradistyén Gáber Gusztáv felügyelő a templomra 
20 frtot adott. Mohorán a gyámintézet 168 frttal járult a templom 
javításához. Bánkon és Nógrádon Veres Ernő felügyelő és Hrabecz 
Imre 5 frt 60 krt osztottak ki a vizsg a alkalmával. Szügy ben Han-
zély Lászlóné 3 drb díszkötésű erkölcsi olvasmányt adott három ta-
nulónak (I frt 50 kr.), Fáy Albert a „Stefania" alapból Boszágh 
István csesztvei tanítót 15 frttal jutalmazta. Alsó-Bodonyban papi-
adó alapúi az egyház 100 irtott adott, ugyanezen alapra egy táncz-
vigalom tiszta jövedelméből befolyt 50 frt. Losonczon jubileumi tőke 
2500 frt, Zelenka Gyula a gyakorló iskolában 10 drb, a két leány-
iskolában pedig 12 drb ezüsthuszast osztott ki a szorgalmas növen-
dékek között; könyv-ajándékban valamennyi leány-növendék része-
sült, melyek részint a Keller Sámuel-féle alapból vétettek, részint 
pedig Busbak Ádám felügyelő, Sánta Zsigmond, Biszkup Lajos urak 
által ajándékoztattak. Nagylamon az egyházi pénztár felsegélésére 
egyesek 42 frt 90 krt adakoztak, a nők egy 20 frt értékű albát 
ajándékoztak, Frecska János oltári gyertyákra 4 frtot, ugyanerre 
Sumecz Katalin r. k. vallású 1 frt 50 krt. Tiszt. Dérer János 3 db 
Kiszely János felső-sztregovai tanító pedig 2 drb valláserkölcsi ol-
vasmányt adtak a tanulóknak. Felső-Sztregován az egyházi pénztár 
felsegélésére bejött 11 frt 9 kr. Suljan Mihály és neje 12 frt ér-
tékű oltárterítőt adtak. Alsó-Sztregován gyűjtés az egyházra 6 frt 
4 kr. Szennán: évi offertorium 26 frt 3 kr. Lenhard András, La-T

 1 

bátli Adám és Labátli Mária 3 frt értékű oltári gyertyákat ajándé-
koztak. Turopolyán évi könyöradományok az egyházra 144 frt, ol-
tári offertorium 14 frt 8 kr., bírságból 20 frt 50 kr. Lesten évi kö-
nyöradományok 12 frt, Lyalyuska András 60 frt értékű csillárt, özv. 
Molitoriszné 5 frt értékű virágcsokrot ajándékoztak. Felső-Tiszov-
nyikon a pénztár felsegélésére 14 frt 20 krt, oltári offertorium 15 frt 
17 kr. Adamik Jánosné 6 frt értékű oltárterítőt ajándékozott. 
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Zó lyomi espereség, 

A) Halálozások: Sztraka István, nyugalmazott badini, Sclioltz 
Samu horháti, Márton János baczúri, Kudron István mátyásfalvi ta-
nító. Nyugdíjaztatott: Tyaln'm János lészkóczi, Zsolticky Samu liaj-
niki és Kaszner Samu beszterczebányai tanító. 

B) Változások: Lelkészszé lett Linder Mihály T.-Micsinyén, se-
gédlelkészekké: Lukács Pál Beszterczebányán, Vitális Gyula Zó-
lyomban, Beszterczebányán alügyélővé Kollár János választatott, dob-
ronai felügyelővé dr. Medveczky Samu; Kalauz Pál garamszöghi 
felügyelő leköszönt, helyébe Rattik Ármin eddigi alügyelő, ennek he-
lyébe pedig Bezegh Pál választatott meg; Tót-Pelsőcön és Pojnikon 
Csipkay Károly választatott; Pojnikon alügy élővé Molitorisz Emil. 
Tanítókká lettek: Trompler Ernő és Márkus Jolán Beszterczebányán, 
Nemann János Számpor-Lukaviczán, Paulinyi János Hajnikon, Ro-
hács Emil Horháton, Sztraka László Molcsán, Nemann Lajos Zolnán, 
Zvada János ideiglenes minőségben Malachon, Vancsó Sámuel ideig-
lenesen Felső-Prsányban, Rumann János Kis-Szalatnán, Stefiik An-
drás Lészkóczon. Segédtanítóvá lett Dubovón Hlavatsek Imre, Sajban 
Linder Lajos, Hanikon Urbányi Sándor. 

C) Építkezések, adósság-törlesztések, áldozatok, kegyadomémyok: Bá-
baszéken: A tanterem új padokkal láttatott el 90 frt költségen, a ta-
nitólakra új téli-ablakok tétettek 28 frt 40 kr. kiadással, a templom, 
paplak, és iskola kisebb javítására 58 frt 88 kr. fordíttatott; Viczján 
János az egyháznak végrendel etil eg 50 frtot hagyományozott. Badin 
különféle kisebb javításokra 175 frtot fordított, adósságából 630 frtot 
törlesztett, a pap számára Ys felek földet vett 340 írtért, kapott a 
G. A. egylettől 30 frt 22 krt, egyesektől pénzbeli és dologi aján-
dékok fejében 28 frt 55 krt. — Beszterczebánya javításokra 179 frt 
56 krt, rendkívüliekre 1000 frtot fordított, a szászfalvi iskola adós-
ságából 67 frt 65 krt törlesztett, Podlavicza iskolaháza tetejét javít-
tatta 20 frtért, a híveknek adományai a templomra 273 frt 50 krt 
tettek, Winkler János 300 frtot, Predanóczy János 50 frtot hagyo-
mányozott az egyháznak, Stadler Tófor egyházi felügyelő úr ez év-
ben is 50 frtot adott a szegényeknek, a különféle egyházi intéze-
tekre egyesektől 322 frt 27 kr. folyt be, a helybeli nyugdíj-intézet-
nek, annak elnöke, t. Bodorovszky Samu úr egy 143 frt 74 krnyi 
értékű sorsjegyet ajándékozott, a Luther-árvaházra 91 frt 51 krt 
adakoztak, Jakabfalva a tanító jobb fentartására Stadler felügyelő úr-
tól egy 600 frtnyi értékű telket kapott ajándékba, a gyámintézettől 
és G. A. egylettől 90 frt 92 krt, Wagner Károly úrtól 2 gyertya-
tartót 20 frt értékben. Breznóbánya építésekre és javításokra 1178 frt 
96 krt fordított, a hívek adományai 19 frtot tettek, özv. Bankó Má-
ria 100 frtot adományozott az egyháznak. Mitó egyház iskolai czé-
lokra nem áldozott s nem kapott semmit. Dobronán a leégett iskola 
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befedetett és javíttatott 1507 frt 93 krnyi kiadással, a templom 640 frt 
79 kr. kiadással befedetett, a többi egyházi épületek javítására 
128 frt 33 kr. fordíttatott. A leégett iskolára kapott az esp. gyámin-
tézettől 10 frtot, az egyházban egyházi czélokra gyűjtetett 68 forint 
63 kr., a templomra 65 frt 98 kr., az eszközölt orgonajavításra 69 frt 
24 kr. — Dr. Medveczkv Samu felügyelő az egyháznak 20 frtot 
ajándékozott. Azonkívül a hívek több dologi ajándékot adtak. Ga-
ramszögh a paplak és iskola tatarozására 146 frt 38 krt adott ki. 
Lenoir úr 360 frtnyi ajándékán kivűl a Hajnikon építendő templom 
javára 622 frt 10 kr. folyt be. Horhát a paplak és kert kerítésére 
81 frtot adott ki. Korponán a vihar által ledöntött toronykereszt új 
felállítására a város 335 frt 38 krt költött, ezen keresztet Menda An-
drás tanító újra megaranyoztatta 135 fr tér t ; a templom és paplak ja-
vítására a város 345 frt 56 krt fordított, az egyház pedig 14-6 forint 
32 krt. Ozv. Brlás Jánosné egy 100 frtnyi értékű selyem-bársonyból 
készült fekete oltári és szószéki teritőt, úgy szintén 4 db. fekete viasz-
gyertyát az oltárra és 12 dbot a csillárba, továbbá egy 57 frtnyi értékű, 
a betegek ellátásához használandó, megaranyozott ezüst kelyhet ajándé-
kozott. Ugyancsak ezen kegyes Özvegyasszony az egyház jelenlegi 
lelkészének 100 frtot és a két jelenlegi tanítónak 25—25 frtot végren-
deletileg hagyományozott, az egyháznak pedig egy 400 frtnyi értékű 
szőlőhegyet, mely a kántortanító híványához lesz csatolandó, és ismét 
ugyanazon özvegy még egy 400 frtnyi tőkét adományozott az egyház-
nak. Menda András tanító 4 db. díszes oltári viaszgyertyát, 12 dbot. a 
csillárba, és egy szines oltári szőnyeget ajándékozott. Bálás Etel és 
Aranka selmeczi hölgyek 2 darab üveg virágvázát ajándékoztak. 
— Králócz a leégett tanítói pincze feletti épületet újból felépítette 
120 frt költséggel, a szolgabiróság az iskolai mulasztások után befolyt 
birságból 6 frt 50 krt engedett át szegény tanulók számára, az egye-
sektől kapott pénz- és dologbeli ajándékok értéke 22 frt 40 krt tesz. 
Felsö-Leliotán a 100 éves jubileum alkalmából önkénytes adományok-
ból 79 frt 70 kr. gyűlt össze, a templom, pap- és iskolai lak s tan-
terem körüli kisebb javításokra kiadatott 292 frt 19 kr., a hívek 
38 frt 50 krt, a konfirmandusok 8 frt 40 krt adakoztak. Libetbánya 
az orgona renoválására 250 frtot adott ki, Sajba utat csináltatott 
a temetőhöz 50 frtért, Povraznik a temetőt 30 frt kiadással javít-
tatta. Libetbánya városa ez évben is szorgalmas gyermekek számára 
9 frt 30 krt adott, ugyanazon czélra egy tánczmulatság 4 frtot 
hozott, a konfirmandusoktól és egyes hívektől az egyház 75 frt 
80 krt kapott. Felsö-Micsinye a templom és paplak kisebb javítására 
63 frt 44 krt költött, a tanítólaknál új istállót épített 315 frt 
90 kr. költséggel, Cserény-Csacsin új iskolájának felépítésére és 
berendezésére (nem számítva ide a fuvart és kézi munkát) 2100 frtot 
költött. Cserény-Csacsin iskolájának építésére Ő felségétől 100 frtot 
kapott. Ocsován a templom és iskolák javítására 400 frt adatott ki, 
a torony villámhárítóval láttatott el 150 frtért, Zolna iskolapadjait 
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javíttatta 30 frtért és gazdasági melléképületet emelt 200 frt költ-
séggel. Az egyesek pénzbeli adományai 100 frtot tettek. Osztroluka 
a templomot fedette 130 frtért, Baczúr új iskolapadokat szerzett 
30 frtért, Dubovó az iskola körüli javításokra 50 frtot adott ki, 
Garam-Berzencze a papi kertet 36 frt költséggel körülkerítette. 
Özv. Osztroluczky Gézán é 200 frtos alapítványt tett, özv. Osztro-
luczky Miklósné szinte 200 frtosat, a liívek kisebb adományai 
27 frtot tettek. Tót-Pelsöcz a papi jövedelmet 300 frttal emelte, a 
a paplak-javítási kölcsönből 303 frt 57 krt törlesztett, keresztelési 
és lakodalmi ünnepélyek alkalmával 97 frt 41 kr. gyűjtetett, a 
jubileum alkalmából rendezett gyűjtés 808 frt 28 krt eredményezett, 
egyesek által új kebelyre 33 frt 21 kr. adományoztatott; Csipkay 
Károly felügyelő 50 frtot. Fabiány dobronai kereskedő 5 frtot ado-
mányozott az egyháznak, Pivarcsek Pál egyháztag a jubileum alkal-
mából az oltárra és szószékre értékes vörös bársonyöltönyt, 6 darab 
vastag viaszgyertyát az oltárra és 24 darabot a csillárba, a lelkész-
nek új Luther-köpenyt ajándékozott. Mladuniczky János szíjgyártó 
két új gyertyatartóval ajándékozta meg az Úr oltárát, Jagyutt 
Zsuzsánna hajadon sajátkezűleg készített a jubileumi ünnepélyhez 
egy új albát, az egyház lelkésze és 4 tanítója egy 48 frtos selyem-
takarót vett az egyház használatára, Sztrhárszky Etelka kis leány 
sajátkezűleg készített egy aranyrojtos vörösselyem oltári kis kendőt. 
PojniJc kisebb javításokra 50 frtot költött, különféle ajándékokból 
61 frt 66 krt kapott, új orgonára 91 frt 65 krt gyűjtött. Padvem 
az oltár javítására 140 frtot, a pap- és tanítólak javítására 88 frt 
42 krt adott ki ; báró Nyáry Béláné szegény tanulók tandíjának 
elengedhetése végett 30 frtot ajándékozott, Bárczy Ludmilla a vizs-
gálat alkalmával jutalmúl 4 frtot áldozott, a toronyórára 409 frt 
gyűjtetett. Nagy-Szalatna templomát tetemesen nagyobbította s egé-
szen újonnan berendeztette 10,000 frt költséggel (nem számítva ide 
a fuvar- és kézimunkát s az anyag szállítását), Valló János és neje 
az új orgonára az előbb már adott 30 frthoz újra 20 frtot adott, a 
templomépítésre 1884-ben befolyt önkénytes adakozások 84 frt 19 krt 
tettek, az u. n. lakodalmi alapra 8 frt jött be. Zólyom a templomot 
és paplakot 100 frt költséggel javíttatta, Blies adósságának utolsó 
50 írtját törlesztette, az egyházlátogatás alkalmával a hajadonok 
67 frtot gyűjtöttek, a miből oltári és szószéki bársonyterítőt s egy 
oltári szőnyeget vettek meg, a zólyomi itjak 6 darab oltári viasz-
gyertyát ajándékoztak. Zólyom-Lipcse a paplakot javíttatta 200 frt 
költséggel. Zsibritón a paplak átalakíttatott s a gazdasági mellék-
épületek fedettek 630 frt kiadással; Coburg Fülöp herczeg ő kir. 
fensége a paplak renoválásához 70 frt értékű fát ajándékozott, 
Buzalka János egyháztag 30 frt értékű csillárt, Kozelniczky György 
24 frt értékű kelyhet ajándékozott az egyháznak ; a kisebb dologi 
ajándékok 8 frtot képviselnek. Azonkívül a nm. in. kir. vallás- és 
közoktatási minisztérium a brezini, mátyásfalvi, kozelniki, cserény-

4 



csacsini, zsibritói, králóczi és jakabfalvi iskolákat tanszerekkel 
ellátta. 

I), Irodalom. Moczkovcsák János „vyucování konfirmandu" czímü 
művecskéje harmadik kiadásban megjelent. 

A kerület közgyűlése őszinte és bálás köszönetet mond 
püspök úrnak azon el nem ernyedő lelkes fáradozásért, mely-
lyel a kerület egyházi életét mint mindig, úgy a lefolyt esz-
tendőben is atyai jóindulattal gondozta. Hálával veszi tudo-
másul püspök úrnak azon intézkedéseit, melyeket az egyhá-
zak látogatása közben hol a meglévő állapotok szabályozása, 
hol az egyházi jövedelmek gyarapítása hol az egyházi élet 
ujabb felelevenítése czéljából foganatba vett. Egyúttal elren-
delte a püspöki előterjesztésnek, mint a mely kerületünk egy-
házai történetéhez maradandó becsű adalékot nyújt, egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe leendő igtatását. 

Elnöklő felügyelő úr indítványára köszönetet mond a 
közgyűlés Sembery Imre nagyhonti és Huszágh Dániel zó-
lyomi esperességi felügyelő* uraknak, valamint mindazoknak, 
a kik püspök úr előterjesztése szerint lelkes buzgóikodással 
és áldozatkészséggel fáradoztak és fáradoznak a gondjaikra 
bizott esperességekben és egyházközségekben. 

4. Kerületi felügyelő úr és püspök úr egyetértelmű előterjeszté-
seivel egybehangzólag, 

a kerület közgyűlése osztatlan és mély fájdalmát fejezi 
ki időnek előtte elhunyt Győry Vilmos és dr. Szelényi 
Károly kerületi jegyzők elvesztése felett, mint a kik évek 
hosszú során át hű odaadással és ragaszkodással látták el az 
egyházi élet terén szerzett széles ismereteik és tapasztala-
taik által támogatva a kerület jegyzői tisztét, díszt és fényt 
árasztván egyházunkra nem csak a kerület ügyeiben, hanem 
az irodalom s a közügyek terén szerzett érdemeik által. A 
két elhunyt jelesünk emléke a tisztelet, hála és kegyelet 
érzéseivel a jegyzőkönyvbe rendeltetett igtattatni; hátraha-
gyatott özvegyeikhez pedig a kerület kegyeletes megemléke-
zése jeléül, a kerület elnöksége útján, egy külön részvétirat 
határoztatott intéztetni. 

5. Kerületi felügyelő úr indítványához képest ezek után a kerü-
leti jegyzők választása vétetett elő. 

A közgyűlés titkos szavazás útján a kerület egyházi 
jegyzőjévé Haendel Vilmos nagyhonti alesperest, világi jegy-
zőjévé pedig dr. Králik Lajos ügyvédet és a budapesti ma-
gyar-német egyház presbyterét választja meg, a kik a kerü-
leti utasításokban előirt esküt nyomban letévén, a megtisz-
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teltetés fölötti köszönetük kifejezése után helyeiket el-
foglalják. 

ö. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására kiküldettek 
Scultéty Ede úr elnöklete alatt Moravcsik Mihály, Wladár Victor és 
dr. Henszelmann Kálmán urak; a számadás, okmányaival felszerelten, a 
kiküldött bizottság elnökének a közgyűlés szine előtt átadattak. 

7. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó lévén, 
a szavazatok átvételére Sárkány Sámuel érdemült főes-

peres úr elnöklete alatt Raah Károly és báró Podmaniczky 
Levente urakból álló bizottság küldetik ki oly utasítással, 
hogy a szavazás eredményét a jelen közgyűlés folyama alatt 
jelentse be. 

8. A tanügyi bizottság tagjaivá: 
Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő úr elnöklete alatt 

Doleschall Sándor, Raab Károly, Tatay István, Schrantz Já-
nos, Petrovics Soma, Jezsovits Pál, Benka Gyula, Batizfalvy 
István urak választattak meg, jelentősök a jelen közgyűlés 
folyama alatt el váratván. 

1). Az aszódi és a békéscsabai algymnásiumoknak államsegély 
elnyerése iránt beadott kérvényeik: 

Achim Ádám főesperes úr elnöklete alatt Brezmk János, 
Moravcsik Mihály, Laszkáry Gyula, Benka Gyula, Láng-
Adolf és báró Podmaniczky Géza urakból álló bizottságnak 
adattak ki, véleményes jelentősök a jelen közgyűlés folyama 
alatt elváratván. 

10. A papi vizsgák miként való berendezése tárgyában 
püspök úr elnöklete alatt Doleschall Sándor, Belohorszky 

Gábor, Svehla János urakból álló bizottság kéretett fel véle-
ményadásra. 

11. Tárgyalás alá vétetett az új pázuai egyházközség ügye és 
felolvastatott idevágólag a horvát-szlavon országos kormánynak 1885. 
augusztus 3-án 4962. szám alatt kelt és a bácsszerémi főesperes úrhoz 
intézett irata, melyben az Ujpázuán alkalmazott helyettes lelkész, Ko-
rossy Emil személyére kimondatik, hogy adminisztrátori kinevezését a 
horvát-szlavon országos kormány megszűntnek tekinti, egy új lelkész 
választását rendelvén el, még pedig az 1859. évi szeptember 1. és 2-án 
kelt miniszteri rendelet értelmében s azon hozzáadással, hogy a lel-
készválasztás 3 hónap alatt lesz megejtendő. 

Felolvastatott továbbá azon határozat és indítvány, melyet ezen 
átirat folytán a bácsszerémi esperesség folyó év szeptember 2-án Újvi-
déken tartott esperességi közgyűlésén hozott. 

A kerület közgyűlése tekintettel arra, hogy az újpázuai 
egyház ügye nem csak a kerületnek, hanem egyúttal hazai 

4* 
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egyetemes egyházunknak országos közös ügye, elhatározza 
ezen ügynek az egyetemes közgyűléshez azon kérelemmel való 
felterjesztését, hogy az egyetem egyetértésben a református 
testvéregyház egyetemének elnökségével járjon közbe ezen 
ügy törvényeinknek megfelelő végleges megoldása érde-
kében. 

Egyúttal elhatározza a közgyűlés, hogy a horvát-szla-
von országos kormány kéressék föl, mikép az ügy végleges 
megoldásáig a jelenlegi állapoton változtatást ne tegyen. 

12. Olvastatik báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrnak a 
püspök úrhoz intézett folyó évi junius 7-én kelt átirata, melyben az 
egyetemes közgyűlést folyó évi szeptember 30-ára és a következő na-
pokra összehíjja. 

Az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi elnö-
kökön és főiskolai igazgatókon kívül Beniczky Lajos, Bel-
esák László, Büsbach Péter, Bukovszky Nándor, Dacsó Pál, 
Fabiny Gyula, Földváry Mór, Halassy Gyula, dr. Iienszel-
mann Kálmán, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Jeszenszky 
Dániel, Jezsovics Pál, Ivánka Imre, Králik Lajos, Laszkáry 
Gyula, dr. Matuska Péter, Patyánszky Elek, dr. Nagy 
Lajos, báró Podmaniczky Frigyes, Petrovics Soma, dr. 
Pulszky Ágost, Sembery István, dr. Szedenics János, Szon-
tág Pál, Tatay István, dr. Vasskó Endre, dr. Vecsey István, 
Zsigmondy Jenő, Bakay Péter, Buykovszky Gusztáv, Dole-
schall Sándor, Gajdács Pál, Haendel Vilmos, Laukó Károly, 
Moravcsik Mihály, Roth Károly T., Sárkány Samu, Schrantz 
János, Stenczel Károly, Szeberényi Andor, Török József és 
Wladár Victor urak küldettek ki. 

A gyűlés második napja, szeptember bő 25-én. 

13. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett. 

14. Bemutattatnak az alsó tankerületi népiskolai bizottságnak az 
1883/4. és 84/85. évről szóló, valamint a felső tankerületi iskolai bizott-
ságnak 1884/5. évről szóló következő jelentései: 

Méltósctgos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Akarva nem akarva két tanévről, t. i. az 1883/4. és 1884/5-dikiről 
ezúttal egyszerre kellvén jelentést benyújtanom azért, mert a tavalyi 
közgyűlés szokottnál hamarabb tartatott és az esperességektől az ada-
tok későbben lettek -hozzám beküldve, hogysem jelentésemet idején 
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benyújtanom, vagy akár csak a kerületi jkvbe foglaltatnom lehetett 
volna, kettős jelentésemet az alsó tankerületet képező négy esperes-
ségről van szerencsém a következő párhuzamban beterjeszteni. 

A) Bács-szerémi esp. Iksz. a) 1883-ban 69,784 h) 1884-ben 69,832 
B) Bánáti 29,458 
C) Békési ii ii ii 107 ,994 
D) Pes tmegyei ii ii ii 40 ,647 

Összes lé lekszám ii 247 ,883 

T a n k ö t e l e s : 
6—12 éves 13—15 éves 

flu leány össz. nép % flu leány össz. % 

] la) 4723 4650 9373 13.4 1346 1381 2727 3.9 

+ f \b) 4662 4769 9431 13.5 1437 1496 2933 4.2 

! la) 1787 1713 3500 11.8 643 667 1310 4.4 

1 | b) 1813 1699 3512 11.8 609 618 1227 4.1 

1 a) 7151 6856 14007 12.9 2850 2782 5632 5.2 
c) 

a) 7151 6856 

1 I b) 7123 6830 13953 12.9 2300 1960 4260 3.9 

1 a ; 2611 2475 
í 

5086 12.5 1006 986 1992 4.9 
J>) 

a ; 2611 2475 
í 
1 1 b) 2803 2713 5516 13.4 951 1000 1951 4.7 

n 

n 
29,541 

107,661 
40,997 

248,031 

6—15 éves 
flu leány össz. % 

6069 6031 12100 17.3 

6099 6265 12364 17.7 

A négy esperesség tankötelesei: 
ti—12 éves 13—15 éves ti—15 éves 

a) 16272+15094 = 31966, 12.8% 5845+5816 = 11661, 4.7% 22117+21510 43Ö27, 17.5% 
b) l t i lOl+ltiOll = 32412, 13% 5297+5074 = 10371,4.1% 21685+21085 = 42773,17.1% 



Iskolába j á r t : 

elemibe - ismétlőbe idegen elemibe id. ismétlőbe felső v. polg. isk. magánintéz. középtanodába 

Az alsó tankerület iskolába jár t tankötelesei: 
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Iskolába j á r t a k főösszege: 

léleksz. n!o -a tanköt. °j0 -a 

B) 

c ) 

D) 

o ) fiú 5121, leány 5U37, ö s s z . 10158 14.5 84.7 
77 5520, „ 5694, » 11214 16. 90.7 

A) 77 1952, „ 1833, 77 3785 12.8 78.6 
») 77 2021, „ 1927, 77 3948 13.3 83.3 

A) 77 7948, „ 7524, 77 15472 14.2 78.7 
77 8190, „ 7587, 77 15777 14.6 86.5 

A) 77 3401, „ 3241, 77 6642 16.3 93.8 
77 3414, „ 3345, 77 6759 16.4 90. 

A négy esperesség iskolásainak főösszege: 

léleksz. 0/0 -a tanköt. % -a 
Cl) fiú 18422, leány 17635, ossz. 36057 14.5 82.6 
b) „ 19145, „ 18553, „ 37695 15.1 88.3 

Iskolába nem j á r t : 

f A) fiú 948, leány 994. ossz. 1942, a tankötelesek °/°-ÍI 15.3 
1 | b) „ 579, „ 571, „ 1150 „ „ 9.3 

B) J a) „ 478, „ 547, „ 1025 „ „ 21.4 
j b) „ 401, r 390, „ 791 „ „ 16.7 

r | a f j r 2053, „ 2194, „ 4167 
/ \ 7 \ "" r» -T C\ R\ N 4 o /:* 17 21.3 

| Ff „ 1233, „ 1203, „ 2436 „ „ 13.5 

m ! a) „ 216, „ 220, „ 436 „ „ 6.2 
} \ b) „ 343, „ 355, „ 696 „ „ 10 

Nem j á r t az alsó tankerületben: 

d) fiú 3695, leány 3875, össz. 7570, a tankötelesek °/0"a 17.4 
b) ., 2556, „ 2519, „ 5075, „ „ 11.7 
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Félnapi mulasztás v o l t : 

Bács-Szerémben 1883/4: 39530 

n 1884/5: 44450 

Bánátban 

Békésben 

| a) 20354 

| b) 19151 

Pestmegyében 

Egész alsó tankerületben 

esik egy elemi iskolásra 

11 

11 

É 

11 11 

11 

11 

4.7 
4.7 
0.7 

0.6 

a) 51409; „ „ „ „ 3.8 

b) 50053; „ „ „ „ 3.7 

a) 73650; „ „ „ „ 14.8 

b) 50484; „ „ „ „ 10.3 

a) 184943; esik egy elemi iskolásra 

b) 16-4138; „ „ 

Mulasztás hány esetben lett megbírságolva: 

a) 646 
4) ' 7 B 

b) 144 

34 154 
C) D) 

619 7 136 

300 

182 
\ 

ŐJD <o I 

1134 

1081 

4 

Elemi iskolába idegen gyermek j á r t : 

a) fiú 61, leány 48, összesen 109 

b) „ 36, „ 25, „ 61 

B) 

G ) 

I)) 

a ) 

*>) 

a) 

V) 

a) 

«) 

A 4 esperességben 

40, „ 

40, „ 

195, „ 

188, „ 

143, „ 

142, „ 

31, 

26, 

115, 

108, 

127, 

106, 

a 

a 

71 

66 

310 

296 

270 

248 

a) fiú 439, leány 321, összesen 760 

b) „ 406, „ 265, „ 671 
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-Anélkül, hogy a számadatokat minden tételnél kétségbevonhatla-
noknak mondanám s észrevétel hiányában magamat figyelmetlenség 
gyanújának kitenni engedném: megnyugvással állíthatom, hogy kimu-
tatásom a tanügy örvendetes előmeneteléről tesz tanúságot. Altalán az 
ismétlő iskolások száma ugyan alig észrevehetőleg emelkedik ; hanem 
az elemi iskolásoké a legutóbbi tanévben is tetemesen szaporodott, úgy 
hogy az egy évi szaporulat meghaladja az 1600-at. 

Az I. tabella rovatait adatok, összegek s arányszámok szerint igy 
leolvasván, a II. tabella mutatja, hogy 

Tanító volt: 
képesített nem képes, rendes segéd 

( 1883/4-ben 77 9 77 9 

iskola volt: 
egyházi közs. v. állami cüryh. tulajd. bérelt jó rósz 
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Megjegyzendő, hogy ez adatok sem állják ki mindenütt a próbát, 
s hogy 

javíttatott 6 G 
•J r- I R* AJ 

BJ 

C) 

B) 

a) épült isk. 
bj n 77 1 9 

a) ii 77 ^ 
bj 77 77 1 2 

aj 77 , 11 3 4 4 

b) 77 77 4 2 6 

a) 77 77 2 2 4 

b) 77 7" — 2 0 

.oS 

3 í, 

c)D 

Az iskoláknál volt: 
tanterein tanitólak faiskola torna 

S «) 8 6 6 3 1 1 1 1 

\ b) 6 6 5 0 7 1 

í a) 1 8 1 5 4 4 

\ b) 1 6 1 6 4 1 

j (0 1 1 4 1 1 2 3 7 6 

í bj 1 1 7 1 1 5 3 6 o o 

j aj 6 2 5 4 1 1 4 

í bj 6 6 5 6 7 1 

AJ 

B) 

C) 

G) 

Ez adatok némelyike is kétségbe vonható. 

Taneszközök: 

iC CM 

CO 
íc m 

L -f co CM CM 
O uO 
CM CM 

ÓJD 

BJ 

a) 
\ b) 

I A) 

I &) 

í «) 
1 b) 

I ») 
1 b) 

fali irótábla 
1 1 7 
1 3 2 

2 5 
21 

188 
2 0 7 

116 
118 

Együtt í a) 

olv. tábla fali térk. földgömb. term. raj z. term. tan köt. könyv 

9 4 7 1 7 1 4 0 3 1 8 1 8 4 8 9 0 ' 
5 4 2 1 6 6 4 1 4 9 4 2 3 5 8 9 8 

2 9 5 4 2 1 1 2 1 8 - 4 0 1 1 7 
2 9 0 3 3 1 0 1 9 7 2 3 1 9 8 

1 3 7 8 3 7 8 5 2 1 2 6 9 1 3 1 1 7 8 5 
1 4 8 1 2 8 8 6 0 1 4 0 8 2 0 9 1 3 5 0 

6 4 6 1 3 2 3 9 8 6 8 1 1 0 1 4 1 0 
8 4 5 1 5 0 4 0 8 1 5 7 5 1 2 6 4 

4 4 6 - 3 2 6 6 — 7 2 3 — 1 3 2 — 2 6 7 3 - 4 6 5 — 4 2 0 2 . 

lan 

I >>) 
Alig hihető, 

legyen. 

4 7 8 — 3 1 5 8 — 6 3 7 — 1 5 1 - — 2 9 1 4 — 5 4 2 — 3 7 1 0 . 

hogy a tanszer-kimutatás mindenben teljes és hibát-
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Az iskolák vagyona és jövedelme: 

ingatlan vagyon ért. tökepénz készpénz jüved. terményekből összesen 
frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. 

( a) 119750.— 10200.— 26062.— + 9104.— = 35166.— 
A) i b) 123300.— 24380.— 15797.70 + 11549.30 = 27347.— 

j a ) 7930.— 700.— 4021.— + 3151.— = 7172.— 
| b) 8400.— 700.— 4451.— + 2403.— = 6854.— B) 

f a) 290660.— 10570.— 23331.— + 49469.52 = 72800.52 
} | b) 288600.— 530.— 34828.49 + 43489.— = 78317.49 

I a) 150518.— 7808.28 17241.70 + 18399.89 = 35641,59 
} ) b) 50742.— 8229.42 17097.81 + 19609.12 = 36706.93 

F | a) 570858.— 29278.28 70655.70 + 80124.41 
Együtt, j ^ 471042.— 33839.42 72175.— + 77050.42 

= 150780.11 
- 149225.42 

Az iskolák jövedelme források szerint: 

ingatlanból tőkekain. tandíj seg: állami községi egyh. egyéb összesen 
frt kr. frt kr. frt kr. fr t kr. frt kr. fr t kr. frt kr. frt kr. 

f a ) 7450.— 802.— 562.— —.— 3014.—23295.— 43.— 35166.— 
A) \b) 7149.— 1903.— 576.— 426.—3395.— 14525.— —.— 33338.— 

7M f a ) 850.— 35.— 200.— —.— —.— 6087.— —.— 7172.— 
h ) \b) 800.— 35.— 170.— —.— —.— 6475.— —.— 7880.— 

f (018191.— 883.— 2809.60 —.—2580.—44628.22 3708.70 72800.52 
lö)15835.— 36.— 1959.— - . — 2485.- 55019.40 2983.09 78317.49 

(a) 9836.36 471.14 2206.10 —.— 1284.19 20997.32 846.48 35641.59 
u ) \ 0)10694.36 504.50 2417.10 —.— 2035.58 4934.09 1359.61 38975.34 

„ \ rt)36327.36 2191.14 5777.70 —.— 6878.19 95007.54 4598.18 150780.11 
**yu t t \6)34478.36 2478.50 5122.10 426.—7915.58 80953.49 4342.70158510.83 

Az iskolák évi kiadása : 

rend. tan. fiz. segédtan fiz. javításra, tanszerekre egyebekre összesen 
frt. kr. frt kr. frt. kr. frt kr. frt kr. frt kr. 

fa) 31550.— 215.— 1038.— 357.— 2006.— 35166.— 
b) 30808.— 418.— 1638.— 411.— 1355.— 34523.— 

, fa) 6382.— — . - 500.— 87.— 203.— 7172.— 
>} \b) 5979.— 18.— 374.— 38.— 1471.— 7880.-
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r ja) 61436.20 2538.— 4849.— 1158.61 2722.46 72704.27 
J | b) 65018.60 300.— 4514.— 295.— 8281.24 78408.84 

m ja) 29605.77 1782.— 2128.77 290.13 1313.92 35120.59 
J \ b) 32349.15 2788.42 2335.55 552.15 1952.37 30818.18 

F v \a) 128973.97 4535.— 8515.77 1892.74 6245.38 150162.86 
gylltt j b) 134154.75 3524.42 8861.55 1296.15 13059.61 151630.02 

A II. tabella adatainak egybevetéséből kitűnik, hogy egy-egy 
elemi tanító vezetésére esett átlag, nem számítva az idegen jellegű 
iskolásokat: 

AJ a) 
B) a) 

95 b) 106 
85 b) 79 

C) a) 112 b) 112 
D) a) 77 b) 69 

Együtt 
a) 103 

8) 97 

s nem hagyva figyelmen kívül azt, hogy még mindig léteznek is-
kolák, melyekben egy-egy elemi tanító 150, sőt ennél is több gyer-
meket tanítani hivatva van. 

Rendes- és segédtanítók átlagos fizetése: 

a) 478 frt -4) a) 3öí) frt 8) 355 frt 
B) a) 187 5? 150 5 1 

G) a) 542 5? 6) 548 57 

B) a) 490 57 502 77 

Együtt 
b) 434 „ 

Valószínű, hogy a tanítói fizetés egyik vagy másik tétele itt és ott 
is kimaradt a számításból; az azonban bizonyos, hogy vannak tanítói 
fizetések, melyek időnként, a termények magasabb becsára folytán, az 
1000 frtot is meghaladják. 

Egy-egy elemi iskolás iskoláztatási költsége volt, nem számítva 
az iskolák ingatlan vagyona után fizetni szokott adókat: 

A. a) 4 frt 26 kr. b) 3 frt 68 kr. 

B. a) 2 „ 48 „ b) 2 „ 04 „ 

C. a) 5 „ 48 „ b) 5 „ 86 „ 

együtt 
a) 5 frt 11 kr. 

b) 4 „ 92 „ 

Fentebb említettekből következik, hogy ezen calculus is csupán 
megközelítőnek vétethetik. 
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A magyar állami nyelvnek nem magyar ajkú iskoláinkban foly-
tatott tanítását s azokban a hazafias szellemnek ápolását illetőleg — 
a beérkezett jelentések és szóbeli előadások alapján — van szeren-
csém jelenteni, hogy a kettős feladatnak — ellentétben az itt-ott fel-
merült, avatatlanságból vagy rosz akaratból nyilvánosságra hozott 
gyanúsításokkal — az alsó tankerületbeli esperességekben és egy-
házakban úgy az esperességek és egyházkerület idevágó határozatai, 
valamint az országos törvény és miniszteri utasítás követelményeinek 
vetélkedve, hova tovább mind nagyobb mérvben s eredményesebben 
igyekeznek megfelelni. Hazai nyelvünk nem csak mint tantárgy ki-
vétel nélkül minden iskolában fel van véve, hanem e nyelven beszéd-
és értelembeli gyakorlatok is folytattatnak, sőt a vallástaniak kivéte-
lével, egyes tantárgyak több iskolában valamennyi tantárgy előadásá-
nál tannyelvül a magyar szolgált. 

A használatban levő tankönyvek tudtommal sehol sem estek ki-
fogás alá, minthogy a kerületi gyűlés által elfogadott s ajánlott tan-
könyvek jegyzéke általam minden egyháznak idején megküldetett s 
ez bő választékot nyújt. 

Az iskola-mulasztásokért behajtott bírságpénzek, a hol ez iránt az 
egyház felszólalt, a községi elöljárók által kiszolgáltattak, hogy az 
saját iskoláinak tanfelszerelésére s szegény gyermekek iskoláztatására 
fordíthassa. 

A magyar nyelv tanítása az ismétlő iskolákban, még pedig nem 
csak azokban, melyek községek által tartatnak fenn, hanem azokban 
is, melyek hitfelekezeti jelleggel birnak, kifogásolhatlan módon törté-
nik, — hol kizárólag, hol vegyesen az anyanyelvvel, mint azt a helyi 
viszonvok megkövetelik. 

Jelentését mély tisztelettel tevő alázatos szolgája Szarvason, 1885. 
szept. 20. Achim Ádám, alsó tankerületi elnök. 

A felső tankerület jelentése: 
Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Bányakerületünk felső tankerülete iskoláiról van szerencsém a 
múlt 1884 85-iki tanévről a beérkezett statisztikai adatok és jelen-
tések alapján a következő jelentést beterjeszteni. 

I. táblázat. 

1. Tanköteles volt: 
a) Barsban 6 —12 éves: 180 fiú és 166 leány = 346; 

13—15 éves: 70 fiú, 70 leány =- 140, összesen 486 gyermek 
(250 fiú és 236 leány), mi a 2779 lélekkel kimutatott ev. népesség-
nek 17.4°/0-át teszi (tavaly 17.G°/0). 

b) Budapesten 6—12 éves: 1223 fiú, 933 leány = 2161; 
13—15 éves: 590 fiú, 469 leány = 1059, összesen 3220 
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(1818 fiú, 1402 leány), mi ezen esperesség 15639 léleknyi ev. lakos-
ságának 20.5 °/0-át adja (tavaly 19.c°/0)-

c) Honiban 6—12 éves: 1297 fiú, 1230 leány = 2527 ; 13—15 éves: 
497 fiú, 425 leány = 922, összesen 3449 (1794 fiú, 1655 leány), mi a 
22284 esperességi lélekszám után 15.4°/0-ot ád (tavalyi6.1 °/0). 

d) Nógrádban 6—12 éves: 2559 fiú, 2486 leány = 5039; 
13—15 éves: 1017 fiú, 1006 leány — 2023, összesen 7062, még-
pedig 3576 fiú és 3486 leány, mi a 45544 lélekkel kimutatott ev. 
lakosságnak 15.5°/0-át teszi (tavaly lö.^/o)-

e) Zólyomban 6—12 éves : 2520 fiú, 2402 leány = 4922; 
13—15 éves: 796 fiú és 864 leány -= 1660, összesen 6582 gyermek, 
még pedig 3316 fiú és 3266 leány, Zólyomban 38240 lévén a lélek-
számba tankötelesek ezen számnak 17.2°/0-át adják (tavaly 15.6°/0). 

Összesen volt tehát ezen 5 esperességben 124486 (az új névtár 
szerint 126069) ev. lélek mellett 20799 tanköteles, mégpedig 10754 fiú 
és 10045 leány; ezek között 6—12 éves(7784 fiú, 7211 leány) 14995, 
13—15 éves pedig (2970 fiú és 2834 leány) 5804 gyermek. Legked-
vezőbb az arány a lélekszám és a tankötelesek közt Budapesten, leg-
kedvezőtlenebb Hontban; tavalyhoz képest gyarapodott a százalék 
Budapesten, Nógrádban és Zólyomban; fogyott Barsban és Hontban, 
ámbár a változás ott és itt oly csekély, hogy alig érdemel említést. Sok 
függ mindenesetre attól, hogy mily pontossággal lettek a tankötelesek 
az egyes gyülekezetekben összeállítva, illetőleg az anyakönyvekből 
kiírva. 

2. Ezekből járt: * 
Helyben I d e g e n 

i'lemi ism. elemi ism. felső v. magán- közép összesen a járók nem 

polgári int. % - járt 

a) Barsban 151 55 161 9 6 9 32 423 87 65 
b) Budapesten 575 — 873 324 507 177 487 2943 91.3 277 
c) Hontban 2316 767 101 83 39 8 35 3349 97^ 100 
d) Nógrádban 4653 1150 88 3 57 45 58 6054 85.7 1008 
ej Zólyomban 4344 1260 434 118 26 9 81 6272 95.2 310 
Összesen 12039 3232 1657 537 635 248 693 19041 91.51760 
1883/84-ben 11693 3125 1307 522 405 216 760 18151 92.s 1606 

Általában véve ezen öt esperességet, az iskoláztatás tavaly hoz 
képest nem javult s szembetünőleg az nem is fog már javulni; az 
eddig elért eredménynyel különben megelégedve lehetünk, mert a 
tankötelesek 91.f) százaléka tényleg meglátogatja az iskolát. Az egyes 
esperességeket tekintve első helyen áll Hont, hol a tankötelesek csak 
2.9°/0-a, marad iskoláztatás nélkül; utána következik Zólyom a hiány 
4.8°/0-ával, azután a budapesti esperesség, hol a tankötesek 91.3°/0-a 
jár, így jön Bars, (hol az arány javult), 87°/0-kal, utolsó helyen áll 
Nógrád, hol a tankötelesek 1'4.7 °/o~a hiányzik. Megemlítendőnek tar-
tom, hogy míg Barsban e kedvezőtlen viszonyt Körmöczbánya szét-



szórt bányásztelepei okozzák, hol a gyermek testi s szellemi fejlet-
lensége folytán csak 8—9-ik évében küldhető a közönségesen távol 
fekvő iskolába, ágy Nógrádban különösen a dobrocsi és losonczi 
körök azok, melyek az arányt a tankötelesek s iskolába járók közt 
oly kedvezőtlenné teszik. A dobrocsi körben a tankötelesek 35°/0-a, 
a losoncziban 2o°/0-a nem nyer oktatást. 

3. A középiskolába küldi az iskolába járó összes gyermekeinek : 
Bars 7 5, Budapest 16.5, Hont 1, Nógrád 0.9, Zólyom l.2°/0-át. 

4. Idegen illetőségű vagy vallású növendék járt iskolánkba 1421, 
tehát 363-mal több, mint tavaly, még pedig Barsban 38, (tavalyhoz 
képest — 29), Budapesten 727 ( + 382), Hontban 135 (— 36), 
Nógrádban 344 ( + 69), Zólyomban 177 (— 23). 

5. Félnapi mulasztás volt 133,200 ; 8,281 fél nappal kevesebb 
mint tavaly s míg tavaly csak 246 szüle volt megbüntetve, ez idén 
558 ellen jártak el a törvény értelmében, még pedig Hontban 21, 
Nógrádban 225, Zólyomban 312 szüle ellen. Barsban és Budapesten 
bírságolás nem fordúlt elő, ezen utóbbi esperességben azért nem, 
mert a mulasztások mind igazoltattak. Javult tehát némileg a hely-
zet ; különben nem is oly igen elszomorító a nagy összeg, ha meg-
gondoljuk, hogy Barsban minden gyermekre csak 6, Hontban 9, 
Nógrádban 8, Zólyomban 7 félnap esik; Budapesten az összes gyer-
mekek csak 513 félnapot mulasztottak. 

II. táblázat. 

Ezen táblázat összeállítása és feldolgozása még mindig sok 
nehezséggel jár, mert az egymást ellenőrző rovatok, akár a tanító-
kat, akár az iskolákat, akár azok jövedelmét illetőleg csak nagy 
fáradsággal hozhatók egymással összhangzatba s így is, ha az ezidei 
összegeket párhuzamba akarnám hozni a tavalyiakkal, nem egy 
„kiilönös"-ség jönne napfényre. Tantermek, faiskolák, testgyakorlók 
— eltűntek ; s míg az egyik esperesség az iskola vagyonát kimu-
tatja, jövedelmet belőle nem ismer, másutt ismét megfordítva, az 
ingatlan nincs kimutatva, de jövedelem belőle mégis van. Eltekintve 
ezen hézagoktól, a II. táblázat iskoláinkról a következő képet állítja 
szemeink elé: 

1. Tanerők. Működött összesen 268 (tavalyhoz képest + 2) 
tanító, illetőleg tanítónő, lelkész, segédlelkész, még pedig 241 képe-
sített ( + 4) és 27 nem képesített (— 2) s ezekből volt 237 rendes 
(—- 2) és 31 segédtanító (+ 4), még pedig: 

képesített nem kép. rendes segédtanító 
a) Barsban 6 — 6 — = 6 
b) Budapesten 24 — 17 7 = 24 
c) Hontban 50 (+ 1) 4 51 3 = 54 



d) Nógrádban 
e) Zólyomban 

képesí te t t nem kép . 

1 0 3 ( -+ 4 ) 9 
5 8 1 4 

rendes 
1 0 6 

5 7 

segédtaní tó 
6 

1 5 
— 1 1 2 

7 2 
Összesen 2 4 1 2 7 2 3 7 3 1 2 6 8 

+ 4 - 2 2 + 4 = + 2 
2. Iskola volt: 

a) Barsban 6 még pedi g : 5 - e,2 ;yházé, 1 bérelt, 6 jó rosz karban. 
b) Budapesten 8 r v 8 11 ii 
c) Hontban 5 1 ( — 2 ) , , 4 8 a 

ii ° ii 4 1 ,, 1 0 i i 

d) Nógrádban 1 0 6 ( - 1 ) , , 1 0 3 17 ° 11 9 5 ,, 1 1 ii 
e) Zólyomban 5 6 ( + 1 ) „ 5 4 9 

I i ^ n 5 3 „ 3 i i 

Összesen 227 
- 2 

218 
— 5 

9 
3 

203 
- 1 

24 
1 

E szerint 2 iskolával kevesebb volna mint tavaly. Javíttatott 
26 iskola, (Barsban 2, Budapesten 4, Hontban 4, Nógrádban 8, 
Zólyomban 8), de valami kisebbszerü javítások lehettek, mert a rosz 
karban levő iskolák száma tavalyhoz képest esak egygyel apadott. 
Épült 4 iskola, Nógrádban 2, Zólyomban 2. 

Ezen iskolákban, illetőleg azok mellett volt: 

a) Barsban 
b) Budapesten 
C) d) 
e 

Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

Összesen 
Taneszközök: 

tanterem 
6 

18 
53 ( + 2) 

102 (—3) 
69 (+ 2) 

taní tó lak 
6 

12 ( + 3 ) 
45 ( - 5 ) 

102 (— 1) 
56 ( + 4) 

faiskola • t e s tgyak . 
l ( l - ) 1 

1 
44 ( + 3) 28 (—14) 

- 1 2 ) 4 ( - 2) 
8 ( - 1) 4 

57 
3 

248 ( + 1) 221 (+ 1) 140 (—11)38 ( - 16) 

fek. t;íb. fali olv. táb. fali térk. 
6 82 ( + 2 ) 23 ( + 1 ) 

299 (+138) 49 ( - 2 ) 
-6)1239 (+12) 164 (—1) 

földi termr.eszk. termt. eszk. könyvt. köt. 
" 6 462 (+20^ 68 (+28) 73 ( + 2 ) 
11 (+1) 648 (+432) 165 (+122) 1611 (+215) 
45 (—1) 1793 (—110) 94 (+37) 2831(+1513) 

a) Barsban 
b) Budapesten 28 
c) llontban 72( 
d) Nógrádban I40(+l)1601 (+38) 220 (—38) 81 1883 (+136) 156 (—178) 2090(+273) 
e) Zólyomban 111 (+2)1338 (+148) 171 ( + 5 ) 52 (+3) 1077 (+24) 294 (—10) 1495(-351) 

Összesen 357 4559 627 195 5863 777 8100 
— 3 +438 —35 + 3 +582 — 1 +1652 

A taneszközök tehát általában, különösen a könyvtárak s a 
természetrajzi eszközök szépen gyarapodtak; feltűnő azonban a tér-
képek apadása, különösen Nógrádban. 

4. Vagyon. Ez következőleg van kimutatva: 
ingat lan tőkepénz összesen 

u) Barsban 10730 frt 301 frt 11031 frt 
b) Budapesten 72033 51 53120 55 125153 „ 
c) Hontban 56394 55 8998 11 65392 „ 
d) Nógrádban 102175 55 5843 5' 108018 „ 
e) Zólyomban 40085 51 2467 11 42552 „ 

Összesen 281417 frt 70729 frt 352146 frt 
+ 73450 55 2130 55 75580 „ 
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A vagyon tetemes gyarapodást mutat; én azonban az hiszem, 
hogy maga a vagyon alig ha gyarapodott, csak a becslés s az 
adatok módosultak. 

5. Az iskolák jövedelme tett készpénzben 70514 frt 67 krt, 
terményekben pénzértékre átszámítva 50750 frt 10 krt, összesen 
121264 frt 77 krt. Származott pedig ezen jövedelem: 

ingatlból tökepénzb. tand.-ból állami közs. egyh. egyebekb. Összesen 
s e g é l y b ő l 

a) Barsban 710 24 201 — 127 1636 269 2967 • 
b) Budapesten 2777 2656-68 12850-80 — 3500 5467*83 — 27252-01 
cl Hontban 5051 564 2557 20 2757 5734 4991 21674 
d)Nógrádban 10417-35 308-60 5723-40 350 903-7715065-52 2779 35547-64 
e) Zólyomban 3652 146-96 5931-90 — 9027-2314559-85 506-18 33824-12 

Összesen 22607-353700-24 27263-80370 16315 42463-208545-18121264-77 

A jövedelem, noha a vagyon 75580 írttal gyarapodott, 2654 frttal 
fogyott (!). 

Érdekes a jövedelmi forrásokat százalékban kiíejezve látni. Szár-
mazott pedig az összes jövedelemnek 

ingatl. 

a) Barsban: 23.9°/0-
b) Budapesten: 10.2 
c) Hontban: 23.3 
d) Nógrádban : 29.3 
e) Zólyomban: 10.8 

tökep: tand. állami községi egyházi egyebekb 
s e g é l y b ö 1 

0 , 6 , - 4 - 3 5 5 . , 9 . , 

9 . » 4 7 . , 1 2 . 8 2 0 . , 

9 . , 

2 . 6 H - 8 0 . , 1 2 . 7 2 6 . 5 2 3 

0 . » 1 6 . , 0 . 9 
2 6 4 2 - 4 7 - 8 

0 - 4 " • 5 2 6 . 7 4 3 . , 1 - 5 

2 2 . , 1 3 . 7 3 5 7 21-

E szerint a jövedelemnek 21.8 °/0-ját biztosították az elődök, 
13.7 °/o-jót szolgáltatja az állam (elenyésző arányban = 0.3°/0) illetőleg 
a község, 64.5°/0-ja nehezedik a mostani nemzedék vállaira. 

b) A fent kimutatott jövedelem a következő kiadások fedezetére 
fordíttatott: 

javításokra rend. segédt 
f i z e t é s é r e 

a) Barsban: 2235 — 383 
b) Budapesten : 19862 4046 1441-36 
c) Hontban: 18354 1078 849 
d)Nógrádban: 33440-98 390 962-26' 
e) Zólyomban: 30099-99 1143-10 504*90 

tanszerekre egyebekre 

74 60 
608-85 1293-80 
183 1210 
95-50 658 90 

265-73 1810-40 

összesen 

2752 
27252-01 
21674 
35547-64 
33824-12 

Összesen: 103991-97 6657-10 414052 1227*08 5033-10 121049-77 

Esik egy rendes tanítóra átlag: Barsban 372 frt 50 kr. Buda-
pesten 1168 frt 35 kr., Hontban 359 frt 88 kr., Nógrádban 315 frt 
48 kr., Zólyomban 528 frt 07 kr. 

A mi a magyar nyelv oktatását s az abban elért eredményt illeti, 
azon örvendetes és megnyugtató jelentést- tehetem, hogy arra egy-két 
iskolát kivéve, hol a tanító részint magas kora, részint csekély kép-
zettsége folytán annak tanítására képtelen, mindenütt kellő súly volt 

5 
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fektetve s az eredmény is nagyobbrészt dicséretes. Nevezetesen Bars-
ban a nem magyar ajkú községekben is némely tantárgyak magyarul 
taníttatnak s a gyermekek képesek magokat a magyar nyelvben is 
kifejezni. — A budapesti esperességben tekintetbe véve csak a vegyes 
ajkú iskolákat, magyar a tannyelv a várban, a német egyházban, a 
tót egyház iskolájában a ,3-ik osztálytól kezdve. — A honti espe-
rességből jelentik, hogy „a magyar nyelvet minden iskolában a leg-
buzgóbban tanították, s tanítóink közt egy sincs, ki azt nem birná." 
— A nógrádi főesperes úr jelenti, hogy a magyar nyelv tanítása 
körül elért eredmény, különösen némely körnökségben, oly haladás-
ról tesz tanúbizonyságot, mely biztosan engedi reményleni, hogy né-
hány év múlva az iskoláinkból kikerült gyermekek nem csak érteni 
fognak magyarúl, de hazánk nyelvét jól fogják beszélni is". A 
zólyomi esperesség iskoláiban — kettőt kivéve — szinte dicséretes 
buzgalommal taníttatott a magyar uyelv, még pedig, különösen a vá-
rosi iskolákban, fokozatosan az ismétlő tanfolyamban is. Az elért ered-
mény legtöbb helyen örvendetes. 

A mi végre a ker. olvasókönyvet illeti, sajnálattal azt kell jelen-
tenem, hogy az a felső bizottsághoz tartozó esperességek egyikében 
sem lett behozva. A főesperes urak ugy hiszem, hogy elfogadható 
— okul azt hozzák fel, hogy későn jelent meg. A jövő 1885/6-iki 
tanévre vonatkozólag én ugyan idejekorán megkerestem a főesperes 
urakat, hogy az új tankönyv behozatalára nézve tegyék meg kellő 
időben a szükséges intézkedéseket: mindamellett kérem a ft. és mélt. 
ker. gyűlést, hogy maga részéről is kegyeskedjék erélyesen a saját 
tankönyve iránt intézkedni. 

Mmdezek jelentése után vagyok Körmöczbányán 1885-iki aug. 
hó 31-én a főtiszt, és mélt. ker. gyűlés alázatos szolgája Raab Károly 
ker. népisk. biz. elnök. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek és egész terjedel-
mükben a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatnak ; örvende-
tes tudomásul szolgálván különösen, hogy a magyar nyelv 
tanítása és tovább fejlesztése ügyében megtörténtek a kellő 
intézkedések, valamint az, hogy az ismétlő iskolák haladást 
tanúsítanak. 

A mennyiben a jelentések ki nem terjeszkednek az 
iskolamulasztási bírságpénzek hová fordítására, a főesperes 
urak felkéretnek, hogy a jövőben a bírságpénzeknek fele-
kezeti iskolák czéljaira való fordításáról szabatos jelentést 
tegyenek. 

A barsi és nógrádi esperességek némely községeiben 
az iskolába járók száma csekély lévén, felkéretnek a főes-
peres urak, hogy a körülmények kellő figyelembe vétele 
mellett kezdeményezzék, illetve tegyék meg a szükséges 
lépéseket arra, hogy minden gyermek a törvényben előirt 
oktatásban részesüljön. 
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Végül a mennyiben a kerületi magyar olvasókönyv 
még egyes helyeken be nem hozatott volna, figyelmeztet-
nek a főesperes urak, hogy azt most már mindenütt hoz-
zák be. 

15. Az előbbeni határozat kapcsán felolvastatott a pesti ág. 
hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet választmányának 1885. 
július 6-án 58/1885. sz. a. a budapesti esperességhez intézett, és 
ettől pártolólag a kerülethez felterjesztett kérvénye, a melyben a ne-
vezett gyülekezet feloldatni kéri magát azon kötelezettség alól, hogy 
népiskolái 3. és 4-ik osztályaiban a kerületi magyar olvasó könyvet 
behozza. 

A kerület közgyűlése tekintettel arra, hogy a buda-
pesti népiskolák más tekintetek alá esnek, mint a vidéki 
népiskolák, jelesül, hogy a vidéken a magyar olvasókönyv 
főleg a magyar nyelv terjesztése érdekében hozatik be, a 
mely tekintet Budapesten, a hol a tannyelv különben is 
a magyar elesik: tekintettel továbbá arra, hogy a fővárosi 
népiskolák az eddigi tankönyveikkel kiváló állást tudtak 
maguknak a fővárosi iskolák versenyében kivívni, a mely 
kiváló helyet egy oly tankönyv behozatalával meggyöngí-
teni nem lehet, mely az idegen ajkuakra való tekintetből 
valamivel kevesebb tananyagot foglal magában mint a fővá-
rosban eddig használt tankönyvek, helyt ád a pesti ág. ma-
gyar-német egyház kérelmének és feloldja azt a kerületi 
magyar olvasókönyvek behozatalának kötelezettsége alól. 

16. A kerületi magyar olvasókönyv iránt a Hornyánszky Victor 
czéggel kötendő kiadási szerződésre nézve felolvastatnak a nevezett 
czégnek 1885. julius 27-én kelt levele és a czég által bemutatott 
következő szerződési tervezet: 

S z e r z ő d é s ! 

A bányai ágost. hitv. evangel. egyházkerület egyrészről és Hor-
nyánszky Victor budapesti nyomdai czég másrészről, a mai napon a 
következő szerződést kötötték: 

1. A fenti egyházkerület a tulajdonát képező ,,Linder és Németh 
olvasókönyvu czimü iskolakönyv kiadói jogát átruházza Hornyánszky 
Victor czégre a 2-ik pont alatt írt feltétel mellett. 

2. Hornyánszky Victor czég fizet a fenti egyházkerületnek min-
den kiadásért, — minden egyes kiadás tízezer példányban állapíttatván 
meg — 300, azaz háromszáz forintot o. é. 

3. Az első kiadásért, mely egyelőre próba gyanánt kisebb betű-
vel csak 1500 példányban nyomatott ki, a nevezett kiadó czég díjat 
nem fizet. 

5* 
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4. De kötelezi magát, hogy a könyv második és következő kiadá-
sait szép nagy ciceró-betűvel és fehér papirra nyomva, csinosan fogja 
kiállítani. 

5. A fenti egyházkerület pedig kötelezi magát arra, hogy a kerü-
letében lévő összes népiskoláiban kizárólag a szerződéses olvasóköny-
vet fogja tankönyvül használtatni. 

6. A könyv ára, félvászonba kötve 40 krjczárban állapíttatott meg. 
Budapest, 1885. július 31-én. Hornyánszky V. 

A szerződési tervezet feletti véleményadásra Hunfalvy 
Pál úr elnöklete alatt Kramár Béla és dr. Králik Lajos urak 
küldettek ki azon utasítással, hogy az olvasókönyv egy-egy 
példányának ára 36 krajczárban lesz megállapítandó és 
hogy az olvasókönyv behozatalának kötelezettségére nézve 
az előbbi pontban a fővárosi iskolákra nézve tett kivétel 
figyelembe lesz veendő. 

17. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 6-ik pontjában a kerületi 
számadások megvizsgálására kiküldött bizottság a következő jelentést 
terjeszti elő : 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Alólirottak a kerület számadásait megvizsgálván, tisztelettel van 
szerencsénk jelentésünket következőkben előadni: 

1. Az állandó pénzügyi bizottság 1885. ápril 13-án felvett jegyző-
könyve 1-ső pontja alapján az 1885. julius 1-től 1886. junius 30-ig 
terjedő költségelőirányzatot helyesnek találtuk. 

2. U. a. bizottságnak 1885. szept. 18-án felvett jköny ve 2-ik 
pontja alapján javasoljuk, hogy a mennyiben a pesti egyház az ellenőri 
szabályzatot még nem állapíthatta meg, azon esetre, ha az ellenőri állás 
évközben betöltetnék, hatalmaztassék fel a szűkebb bizottság a kerület 
utólagos jóváhagyásának fentartásával az ellenőrt ideiglenes utasítás-
sal ellátni. 

3. U. a. jkönyv 3-ik pontja értelmében a lugosi egyház kérvényé-
nek, melyben 2200 frtnyi tartozása után a kamatok elengedését kérel-
mezi, hely adatni véleményeztetik, oly feltétel alatt, ha a lugosi egy-
ház 1886. évvel kezdve minden év márczius 1-én legalább 150 forin-
tot pontosan törleszt készpénzben. 

4. A pénztáru. a. jkönyv 6-ik pontja szerint utasíttatván az Eszter-
gályi-féle alapítványnak a kerületi pap, tanító, özvegy-árva gyámoló pénz-
tárába való áthelyezésére — helyeslő tudomásul vétetni véleményeztetik. 

5. Olvastatván az 1884. évi kerületi közgyűlés jköny vének 19-ik, 
4-ik pontja, melyben Szelényi Károly ügyész utasíttatik a b. Ambrózy 
Lajos-féle tartozás behajtására. Mivel az ügyész úr elhalt — új intéz-
kedés megtétele javasoltatik. 

6. A számadások megvizsgáltatván, helyeseknek találtattak s pénz-
táros Jakobey József úrnak a felmentvény megadatni véleményeztetik. 
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7. A felülvizsgált számadásokból kitűnt, hogy: 

l . Bevétel . . . 20.581 ft 37 kr. 
Kiadás . . . . 19.797 „ 24 „ 

Maradvány: 784 „ 13 „ 

A pénztár tökéje . . 94.331 ft 19 kr. 
Mult évben volt . . 92.514 „ 06 „ 

Szaporodás 1.817 „ 13 „ 

Kamattartozás 850 frt. 
Évi adakozás hátraléka . . 200 „ 

Összesen: 1050 V 

2. Német I s t y á n - f é l e alap bevétel . . 76 frt 51 kr, 
Kiadás . 75 „ — „ 

Maradvány . 1 „ 50 „ 

A tökével együtt . . . . 1450 frt 22 kr. 

3. Mokosinyi alap bevétele . . . 724 frt 38 kr. 
Kiadás . . . . 724 „ 38 „ 
Maradvány . . —: „ — „ 

Tőke . . 13.806 frt — kr. 

4. Zsedényi-féle középtanodai alap tőkéje 5000 frt, kamatja egy 
évre 270 írtban a selmeczi és szarvasi iskoláknak megküldetett. 

5. Zsedényi-féle néptanítói alap : 
Bevétel . . . . 1658 frt 17 kr. 
Kiadás . . . . 1100 „ — „ 

Maradvány 558 „ 17 „ 

Tőke . . . . 20.000 frt. 

6. Székács-alap tőkéje . . . 7335 frt 46 kr. 
A mult évben volt . . . 7261 „ 78 „ 

Szaporodás . . 73 „ 68 „ 

A kamatjövedelemből Bansell Kálmán 100 frttal Dedinszky János 
80 frt, Szellemi Mihály 80 és Bossányi József 50 fttal segé-
lyeztetett. 

A Geiez-féle alapítvány mult évben 1496 frt 04 kr. Bevétele: 
112 frt 9 kr, — összesen tehát 1608 frt és 13 krra szaporodott. 

Végre tisztelettel indítványozzuk, miszerint az állandó pénzügyi 
bizottságnak buzgó fáradozásáért jegyzőkönyvi elösmerés és köszö-
net szavaztassék. 

Kelt Budapesten, 1885. évi szept, hó. 25-én. Scultéty Ede, bi-
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zottsági elnök. Henszelmann Kálmán, biz. tag. Moravcsik Mihály, biz. 
tag, Wladár Viktor, biz. jegyző. 

Ezen jelentés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
igtattatni határoztatik. 

A jelentés 1-ső pontjában előterjesztett kerületi költ-
ségelőirányzat az 1885. julius 1-től 1886. év julius 30-áig 
terjedő időre helybenhagyatik. 

A második pontra nézve, a mennyiben a pesti egyház 
a pénztári ellenőri állást betöltené, felhatalmaztatik a kerü-
leti pénzügyi bizottság a kerületi közgyűlés utólagos jóvá-
hagyásának fenntartásával, hogy az ellenőrt ideiglenes uta-
sítással lássa el. 

A 3-ik pontra nézve a lugosi egyház kérvényének, 
melyben 2200 frtnyi tartozása után a kamatok elengedését 
a múltra és a jövendőre kérelmezi, hely adatik oly feltétel 
alatt, hogy a lugosi egyház 1886. éven kezdve minden év 
márczius elsején a tőkéből legalább 150 frtot készpénzben 
pontosan törleszteni köteles legyen. 

A 4-ik pontra nézve utasíttatik kerületi pénztárnok, 
hogy az Esztergályi alapot a kerület pap-tanító, özvegy s 
árva-gyámoló pénztárának adja át. 

Az 5-ik pontra nézve dr. Szelényi Károly ügyész úr 
elhalálozása folytán utasíttatik az állandó pénzügyi bizott-
ság, hogy a peres és esetleg egyéb iratokat dr. Szelényi 
Károly úr irodája gondnokától vegye át s azokat dr. Králik 
Lajos kerületi ügyész úrnak adja által. 

A 6-ik pontra nézve a számadások helyeseknek talál-
tatván, a pénztáros Jakobey József úrnak az 1884/1885-ik 
évre a felmentvény megadatott. 

A 7-ik pontra nézve a kerületi számadás, az alapok 
számadásai és tőke kimutatásai helyeslőleg tudomásul 
vétetnek. 

Végül a kerületi pénzügyi bizottságnak buzgó fáradozá-
sáért a közgyűlés köszönete szavaztatik meg. 

18. A kerületi számadások kapcsán a Pestmegyei esperesség azon 
kérelme terjesztetett elő, hogy a kathedraticum agentionale járuléka 
évenként 2 frt 75 krral leszállíttassék, mégpedig úgy a lefolyt, mint a 
még jövendő 9 esztendőre, mivel a Tótgyörki egyház lélekszáma a ki-
vetéskor tévesen 800 lélekre lett téve, holott az csak 535 lelket számít. 

Ezen kérelem tekintettel arra, hogy a kathedraticum 
agentionale a pesti esperesség kimutatása alapján lett meg-
állapítva és hogy a történt megállapításon az elő irányzott 
10 év lefolyta előtt változtatni nem lehet, elutasíttatik és a 
pestmegyei esperesség járuléka az 1884. évi jegyzőkönyv 
19. pontjában felvett összegében változatlanul fenntartatik. 
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lí). A nagylaki egyháznak a kerületi pénzügyi bizottság 1885. évi 
szeptember hó 18-án tartott illési jegyzőkönyve során előterjesztett 
5000 frt kölcsönkér vénye tárgyalás alá nem vétetett, mert azt a neve-
zett egyház visszavonta. 

20. Tárgyalás alá vétetett a selmeczi ág. hitv. ev. lyceum állami 
segélyezési ügye és felolvastatott idevágólag azon szerződési tervezet, 
mely egyfelől a vallás és közoktatási minisztérium, másfelől a lyceum 
igazgató tanácsa és az iskolát fenntartó pártfogóságok között Selmecz-
bányán 1884. évi november 26-án köttetett. 

A kerület közgyűlése tekintettel arra, hogy ezen inté-
zetre nézve az államsegély szüksége már elvileg kimondatott 
és hogy a szerződés a fennforgó körülményeket kellő figye-
lembe veszi és a múlt évi egyetemes közgyűlés 14-ik pontjá-
ban foglalt feltételnek megfelel, a szerződés-tervezet ellen 
észrevételt nem tesz és megbízza az elnökséget, hogy a szer-
ződés ratifikáczióját és vele ezen ügy véglegesítését sürgesse, 
az egyetemes közgyűlésnek pedig ezen határozatot jelentse be. 

21. Bemutattatnak a selmeczi ev. ker. lyceum iskolai kormány-
zatával megbízott iskolai választmány jegyzőkönyvei. 

A jegyzőkönyvben foglalt intézkedések tudomásul vé-
tetnek és Királyi Ernő, valamint dr. Cserey Adolf urak he-
lyettes tanári minőségükben megerősíttetnek. 

Egyúttal helybenhagyatik a selmeczi ker. lyceum azon 
eljárása, hogy minden egyes tanulótól beiratási díj czimén 
2 forintot szed, a miért minden tanulónak évi bizonyítvány 
és az értesítő egy példánya kiszolgáltattatik. 

22. A selmeczi lyceum jelentése kapcsában az érettségi vizsgák-
hoz kiküldendő biztosok uti költsége és díjai fedezése vétetvén tár-
gyalás alá; 

A kerületi közgyűlés elhatározza, hogy ezen kiadások 
és díjak fedezésére az eddig szokásban lévő érettségi vizsga-
bizonyítványi díjakon felül a kerületi pénztár számára min-
den érettségi vizsgát tévő tanuló után Budapesten 2 frt, Sel-
meczen és Szarvason 1—1 frt szedessék be. 

28. Tárgyalás alá vétetett az aszódi és békés-csabai algymnasiu-
mok állami segélyezése iránt a tegnapi közgyűlés jegyzőkönyvének 
ü. pontjában kiküldött albizottság jelentése. 

A kerület közgyűlése mindkét algymnasium államsegély 
iránti kérvényét pártolólag terjeszti fel az egyetemes köz-
gyűléshez. 
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24. Olvastatnak a magy. kir. államvasutak igazgatóságának 
1885. évi szeptember 13-án és a szab. osztrák magyar államvasút tár-
saságnak 1885. augusztus 25-én kelt átiratai, melyek szerint a bánya-
kerületi és az egyetemes gyűlésekre utazó küldötteknek ezen társula-
tok vonalain azon kedvezmény biztosíttatik, hogy 3-osztályu jegygyei 
a 2. osztályban, fél 2-osztályu jegy gyei a 3. osztályban és omnibusz 
vonatoknál */2 I-osztályu jegygyei a II. osztályon utazhatnak. 

Örvendetes tudomásul vétetik s az elnökség megbizatik 
a kerület köszönetének kifejezésével; az igazolási jegyek 
nyomtatása fejében a szab. osztr. magy. államvasuttársaság-
nak már előlegezett 1 frt 20 kr, és a magy. kir. államvas-
utaknak fizetett 1 frt a kerületi pénztárból utalványoztatik. 

25. Felolvastatván az egyházkerületi törvényszék tagjaira beadott 
szavazatok beszedésére a tegnapi közgyűlés 7-ik jegyzőkönyvi pont-
jában kiküldött bizottság jelentése: 

A szavazás eredményéhez képest kerületi főtörvény-
széki elnökül Szontágli Pál, alelnökül Görgey István köz-
birákul Sárkány Sámuel, Moravcsik Mihály, Scholtz Gusz-
táv, Doleschall Sándor, Sehrantz János, Bachát Dániel, 
Győry Elek, Králik Lajos, Fabiny Gyula Matuska Péter, 
Rudnay József, Veres Pál, pótbirákul: Sztéhló Andor, Mel-
czer Gyula, Láng Adolf, Henszelmann Kálmán, Szeberényi 
István, Beniczky Gyula urak nyilvánítattnak 1 évre megvá-
lasztottaknak. 

26. Olvastatott a tanügyi bizottságnak a kerület kebelében levő 
középiskolák és tanítóképzők állapotáról az 1884/85 évre beterjesztett 
következő jelentése: 

Jelentése 

a méltóságos és főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Zsilinszky 
Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület ke-
belében létező közép- és felsőbb iskolák állásáról. 

A méltós. és főtiszt, bányakerületben az 1884/5-diki iskolai év 
folytán volt három nyolczosztályu teljes, három négyosztályu gymna-
sium s két tanítóképző intézet, összesen nyolcz középiskola, melyek 
közül hétben a tannyelv magyar, egyben (Beszterczebánya) a felső 
két osztályban magyar, az alsó két osztályban a magyar mellett 
segédtannyelvekül használtatnak még a német és a tót. 

I. A szarvasi főiskola a hozzá csatolt tanítóképző-intézettel 
egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium igazga-
tója a tanítóképző igazgatója is volt; azonkívül két gymnasiumi tanár 
s két idegen szakférfiú a tanítóképzőben mint szaktanárok működ-
tek. — Tannyelve ugy a főgymnasiumban, mint a tanítóképzőben 
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is magyar, ez utóbbiban azonban a vallást a tót ajkú növendékek 
tót nyelven is tanulhatják. Az összes főiskola tanereje, a más hit-
felekezetüek négy vallásoktatóin kívül: 10 rendes, 2 helyettes, 2 ki-
segítő szak- és 3 rendkívüli tanár, összesen 17 tanférfi. A rendes 
tanárok fizetése általában meghaladta az ezer forintot: a legnagyobb 
rendes tanári fizetés 1407 frt, a legkisebb 1053 frt. A tanárok évi 
fizetésének összege, beleszámítva a rendkívüli tanerők díjazását és 
két nyugalmazott tanár 1150 forintnyi nyugdíját is, tett összesen 
14,717 frt 60 krt, — így 770 frt 60 krral több, mint az előző év-
ben. A tanintézet összes jövedelme tett 30,827 frt 50 krt, s ugyan-
annyit a kiadása is. A gymnasiumban a megszabott tantárgyakon 
kívül, a szabadkézi rajz, franczia nyelv és zene mint rendkívüli tan-
tárgyak tanítattak. Az év elején beíratott a gymnasiumba 439 nyil-
vános, 20 magán, összesen 459 tanuló, kik közül vizsgálatlan maradt 
11, kilépett 5, meghalt 2, s így az év végén vizsgálatot tett 441. Az 
év végén megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 42 (9'5°/0); 
jó osztályzatot 96 (21*8°/0); elégséges osztályzatot 227 (51-5%); elég-
telen osztályzatot 76 (17-2°/0). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 57 
tanuló, kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján visszavettetett 9, s így 
a szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 48. Érettnek nyilváníttatott: kitün-
tetéssel 7, egyszerűen 36, visszavettetett 5. A tanítóképző négy tan-
folyamába beíratott ez év elején 11, kik az év végén mindnyájan le-
tették a vizsgálatot, és pedig : jeles osztályzattal 2, jó osztályzattal 5, 
elégtelen osztályzattal 4. Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanu-
lók: ágost. hitv. ev. 207 (47%); helv. hitv. 57 (12%) ; római kath. 
100 (22-6%); görög kath. 3 ; keleti görög 31 (7%) ; izraelita 43 
(10%)- — Anyanyelvre nézve volt: magyar 407 (92*4%); német 7 
(1-5%); román 5 (1-1%); tót 22 (5%). A tanítóképző növendékei 
mind ágost. hitv. ev. voltak; anyanyelvre nézve pedig volt közülök: 
magyar 7; tót 4. Tanítóképesítő vizsgálatot tett 3, és pedig kitünte-
téssel 1, egyszerűen 2. A főiskola összes tanulói közül ösztöndíjban 
részesült 54. Az ösztöndíj legmagyasabb értéke 40, a legkisebbé 2 frt 
10 kr. volt; a kiosztott ösztöndíjak összes értéke pedig 788 frt 50 krt 
tett. Tandíjmentes volt 15, tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 
31, olcsón 15 írtjával 17, 30 forintjával 124, 50 forintjával teljes 
fizető 33, összesen 205 tanuló. Az esti convictusban, mely a tápintézet 
függelékét képezi, 34 forintnyi évi díj fizetése mellett 56-an vettek 
részt. — A főiskola egyesületei voltak: 1. a dalegylet, melyben Benka 
Pál szakszerű yezetése alatt, hetenkénti 4 órában 115 tanuló gyako-
rolta magát a műéneklésben; 2. az önképző 180 taggal; 3 zeneiskola, 
melyben nyolcz szárnyzongora használatával a lefolyt iskolai évben 
csak a tanítóságra készülők nyertek a zenében rendszeres oktatást; 
engedély mellett azonban önképzőleg gyakorolták magukat a zongora-
játékban ketten. Az intézet taneszközei részint vétel, részint ajándéko-
zás utján tetemesen szaporodtak. Tanszerekre 873 frtot költött az in-
tézet. A tanári nyugdij-alap, melynek rnult évi tőkeállománya 4789 frt 
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volt, a tanév folytán kegyes adományokból s egyéb forrásokból 339 frt 
15 krral szaporodott. A főiskola évi nyomatott jelentésében az intézet 
viszonyai pontos részletezéssel vannak feltüntetve; Benka Gyula igaz-
gató-tanár pedig az értesítőben „Fegyelem a gymnasiumban" czím alatt 
igen figyelemreméltó értekezést közöl. 

II. A selmeczbéinyai lyceum áll egy teljes nyolcz osztályú főgym-
nasiumból s az ehbez kapcsolt tanítóképzéből, mely utóbbinak ez év-
ben a negyedik tanfolyama is megnyílt. A főgymnasium igazgatója 
a tanítóképző ügyeit is intézi. A lyceumi tanárok közül 3 a tanító-
képzőben mint szaktanár működött, s ezeken kívül a tót nyelvre és 
katechetikára még egy külön szaktanár volt alkalmazva. Az egész 
lyceum tanereje 9 rendes és 9 rendkívüli tanár, összesen 18 tanférfi. 
A tanárok évi fizetésének összege 11,554 frt (559 frttal több, mint a 
mult évben). A legnagyobb rendes tanári fizetés 1370 frt, a legkisebb 
880 frt. Az intézet összes évi jövedelme tett 21,833 frtot, kiadása 
pedig volt 21,636 frt, s így 197 frtnyi többletet mutat ki. Tannyelve 
magyar. A köteles tárgyakon kívül taníttatott a zene, a szabadkézi 
rajz és gyorsírás. Az év elején beiratottt a gymnasiumba 282 nyilvá-
nos tanuló, kik közül évközben kilépett 10, meghalt 1, s így vizsgá-
latot tett az év végén 271. Az év végén megvizsgáltak közül: jeles 
osztályzatot nyert 50 (18-4%) ; jó osztályzatot 90 (33-2%);, elégsé-
ges osztályzatot 84 (31 °/0); elégtelen osztályatot 47 (17°/0). Érettségi 
vizsgálatra jelenkezett 31 nyilvános, 2 magán, összesen 33 tanuló, kik 
mindannyian megvizsgáltattak. Érettnek nyilváníttatott: kitüntetéssel 6, 
egyszerűen 24, a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 3. Vallásukra 
nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ág. hitv. ev. 178 (65*7°/0); lielv. 
hitv. ev. 22 ( 8 T % ) ; unitárius 1; római kath. 62 (22*9%); görög 
kath. 1; izraelita 7 (2\5°/0)- Anyanyelvre nézve, a hol a szülői háznál 
magyarul beszéltek volt 144 (53T °/o)i a ^ németül beszéltek volt 
28 (10-3%); a hol tótúl beszéltek 42 (15-5°/0); a hol több nyelven 
beszéltek 57 (22°/0). A tanítóképző 4 tanfolyamába beíratott 11 tanuló, 
kik az év végén mindnyájan tettek vizsgálatot, és pedig: jó osztály-
zattal 3, elégséges osztályzattal 8. Vallásra nézve a tanítóképző nö-
vendékei mindannyian ág. hitv. evangelikus voltak; anyanyelvre nézve 
pedig volt: magyar 1, tót 10. Tanképesítő vizsgálatot tett 7, kik a 
tanítóságra mindannyian egyszerűen képesítettek. A lyceum összes 
tanulói közlil ösztöndíjas volt 27. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 
39 frt 50 kr., a legkisebbé 5 frt 50 kr. volt; a kiosztott ösztöndíjak 
összes értéke pedig 573 frt 10 kr. tett. A tápintézetben 175 növendék 
láttatott el ebéddel és vacsorával, s ha kellett orvosi segélylyel és 
gyógyszerekkel is 46 forintnyi évi díjért, melyből azonban 62 növen-
déknek 6—30 forintonként összesen 1121 frt elengedtetett. Van a lyce-
umnak zeneintézete, melyben az év végéig 21 növendék tanult heten-
kénti 4 órában zongorázni, köztük 12-en ingyen, a többi mérsékelt évi 
díjért. A lyceum egyesületei: a) a Petőfi-kör (magyar önképző) 142 
taggal; b) dalegyesület 97 taggal; c) a Gusztáv Adolf-féle gyám illetőleg 
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biblia-egyesület 220 taggal. A tagok krajczáros adományaiból begyült 
85 frt, mely pénzen énekes könyvek, bibliák és új testámentomok vá-
sároltatnak s küldetnek szegény egyházakba elosztás végett. Ez egye-
sület 25 éven óta áll fenn, mely időközben 1838 rendes tagja volt 
az egyesületnek s összesen 2135 frtot fordított kitűzött czéljára; 
d) segély zö-egyesület 570 frtnyi tőkével. A lyeeum taneszközei részint 
vétel, részint ajándékozás útján szépen szaporodtak. Tanszerekre 
780 frtot adott ki az intézet. A lyeeum nyomatott évi értesítője az 
iskola viszonyait igen ügyesen és részletesen tünteti fel. 

' III. A budapesti nyolczosztályú fögymnasium tanereje az idegen hit-
felekezeti vallástanárokon kívül, 11 rendes, 1 segéd- és 1 póttanár, 
összesen 13 tanférfi, kiknek évi fizetése 19,435 frt. A legnagyobb 
rendes tanári fizetés 1750, a legkisebb 1450 frt. A tanintézet évi 
jövedelme 27,928 frt, épen annyi a kiadása is. Tannyelve magyar. 
A megszabott tantárgyakon kívül taníttatik a franczia nyelv és a gyors-
írás. Az év elején beíratott a gymnasium nyolczosztályába 433 nyilvá-
nos, 16 magán, összesen 449 tanuló; ezek közülvizsgálatlanmaradt5, 
kilépett 33, meghalt 1, s így vizsgálatot tett az év végén 410. A meg-
vizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 60 (14-6 °/0); jó osztály-
zatot 248 (36-3%) elégséges osztályzatot 75 (18-3%); elégtelen 
osztályzatot 126 (30*8°/0)- Érettségi vizsgálatra jelentkezett 33, 
kik mindannyian megvizsgáltattak. Érettnek nyilváníttatott: kitün-
tetéssel 2, egyszerűen 27, a szóbeli vizsgálat alapján visszavet-
tetett 4. Vallásukra nézve voltak a tanulók: ág. hitv. ev, 184 
(44-9°/0); helvét hitv. 27 (6-6%); római kath. 20 (5%); görög 
kath. 1; izraelita 178 (43'5%). — Anyanyelvre nézve: magyar 
354 (86-3%) ; német 51 ( 1 2 4 % ) ; tót 2 (0*5%) ; más külországi 3 
(0'7°/o). — A gymnasium összes tanulói közül ösztöndíjban részesült 
14. Az ösztöndíj legmagasabb értéke volt 39 frt 50 kr., a legkisebbé 
1 arany ; a kiosztott ösztöndíjak összes értéke pedig tett 201 frtot és 
7 drb aranyat. Tandíjmentes volt 47. — Az ifjúság egyesületei voltak: 
a) az Aranykör (magyar önképző) 104 taggal; b) dal- és zene-egyesület 
63 taggál; c) segély zö-egyesület 63 taggal, melynek jövedelme a tagok 
befizetéseiből, kamatokból, kegyes adományokból s egyéb forrásokból 
a lefolyt évben összesen 520 frt 51Y2 kr. volt; kiadása pedig külön-
féle segélyezésekre 494 frt 72 krt tett. Az egyesület jelenlegi vagyona 
3004 frt 07 kr., mely összegből 2400 frt magyar papirjáradékban, 
604 frt 07 kr. takarékpénztárban van elhelyezve. — A gymnasium 
taneszközei vétel és ajándék útján tetemesen gyarapodtak ; tanszerekre 
és könyvtárra 617 forintot költött. Nyomatott évi értesítőjében Böhm 
Károly igazgató tanár magas bölcsészeti értekezést közöl „A formai 
logika reformjáról" czím alatt. 

IV. A beszterczebányai négy osztcdyú algymnashim tanereje, a más 
hitfelekezetű vallásoktatókon kivűl, 5 rendes és 5 melléktanár, összesen 
10 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 950, a legkisebb 
850 forint. A tanárok évi összes fizetése 4610 frt. A tanintézet évi 
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összes jövedelme 8032 frt, ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve ma-
gyar, de az első két osztályban segédtannyelvűi a német és tót is hasz-
náltatik. A tót nyelv mint facultativ tantárgy van a tantervbe fölvéve. 
A meghatározott tantárgyakon kivűl kötelezőleg taníttatott még a sza-
badkézi rajz valamennyi osztályban. Gyümölcsfa-tenyésztésben is nyer-
nek oktatást azon tanulók, kik erre önként jelentkeznek. — Az év 
elején beíratott a gymnasium 4 osztályába 76 nyilvános, 4 magán, 
összesen 80 tanuló, kik közül kilépett 4, meghalt 1 s igy a tanév vé-
gén vizsgálatot tett 75. Az év végén megvizsgáltak közül: jeles 17 
(22-7%) ; jó osztályzatú32 (42-6%); elégséges osztályzatú 13 (17-3%); 
elégtelen osztályzatú 13 (17*3%). — Vallásra nézve volt: ág. hitv. 
ev. 68 (90'6%); helvét hitv. 2 ; római kath. 2 ; izraelita 3. — Anya-
nyelvre nézve volt: magyar 17 (22-7%); német 10 (13-3%); tót 48 
(64%). A tanulók közül ösztöndíjas volt 25. Az ösztöndíj legmaga-
sabb értéke volt 100 frt, legkisebb 6 f r t ; a kiosztott ösztöndíjak 
összege pedig tett 370 frtot. Tandíjmentes volt 13. Tápintézetben 
élelmeztetett egészen ingyen 3, húsz forint évi díjért 14., kettőnek 
pedig a tápintézeti díj felerészben elengedtetett. Van gyógyszer-
alapja 230 frt tőkével, melynek rendeltetése a szegény tanulókat 
megbetegedésök esetén gyógyszerekkel ellátni. Ezenkívül van segély-
alapja 51 frt 81 krnyi tőkével, melynek rendeltetése az, hogy abból 
a nagyon szegény tanulók tankönyvekkel láttassanak el. A gym-
nasium könyvtára és tanszerei vétel és ajándék útján gyarapodtak ; 
taneszközökre 241 forintot adott ki. Nyomatott értesítője az intézet 
viszonyait elegendő részletességgel közli. 

V. A békés-csabai négy osztálya algymnasium tanereje, az idegen 
felekezetű vallástanítókon kívül 3 rendes, 2 helyettes és 1 mellék-
tanár, összesen 6 tanférfi. A rendes tanárok 1000, a helyettes taná-
rok 700 frtnyi évi fizetésben részesülnek. A tanárok évi összes 
fizetése tett 4050 forintot. A tanintézet összes évi jövedelme 5202 frt 
62 kr., kiadása 5297 frt 75 kr. s így 95 frt 13 krnyi deficitje 
mutatkozik. Tannyelve a magyar. A kötelezett tantárgyakon kívül 
taníttatott a szabadkézi rajz a II—IV. osztályokban. Az év elején 
a gymnasium négy osztályában tanulók száma 112, kik közül kilé-
pett 1, az év végén vizsgálatlan maradt 2 s így megvizsgáltatott 109. 
A megvizsgáltak közül jeles osztályzatot nyert 12 (11%); jó osz-
tályzatot 13 (11-9%); elégséges osztályzatot 53 (48-6%); elégtelen 
osztályzatot 31 (28*5%). Vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 62 
(56-9%); helvét hitv. 3 (2*7%); római kath. 16 (14-7%); keleti 
görög 4 (3-6%); görög kath. 1; izraelita 23 (21T%). Anyanyelvre 
nézve mind a 109 magyar volt. A tanulók közül ösztöndíjas volt 
10; az ösztöndíj legmagasabb értéke volt 9, legkisebb 2 frt. A 
kiosztott ösztöndíjak összege tett 51 frtot. Tanpénzmentes volt: 
egészen 2, féldíjas 9. Könyvtára és tanszerei részint vétel, részint 
ajándékozás útján szaporodtak. Tanszerekre 192 frt 81 krt adott ki. 
Nyomatott értesítőjében az iskola viszonyait kellő részletességgel 
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tünteti fel. A gymnasium évi eseményeiből megemlítjük, hogy Mel-
czer Kálmán rendes tanár, ki 1865 óta közmegelégedésre működött 
az intézetnél s a tanártársak, tanulók és közönség közszeretetében 
és tiszteletében részesült, f. évi február 24-én 43 éves korában 
elhányt. Nyugodjék békével, legyen áldott emléke! 

VI. Az aszócli négy osztályú algymnasium tanereje az idegen fele-
kezetű vallásoktatókon kivűl, 4 rendes tanár és 1 melléktanító, össze-
sen 5 tanférfi. A rendes tanári fizetés 600 frt, lakás és failleték. A 
tanszemélyzet évi fizetése 2710 forintot tesz. A tanintézet összes 
évi jövedelme volt 6634 frt 60 kr., ugyanannyi a kiadása is. Tan-
nyelve magyar. A kötelezett tantárgyakon kivűl taníttattak a gyors-
írás, szabadkézi rajz, franczia nyelv és zene. Az év elején bejegy-
zett tanulók száma mind a négy osztályban 96 nyilvános, 9 ma-
gán, összesen 105, kik közül vizsgálatlan maradt 5, kilépett 3, 
így az év végén megvizsgáltatott 97. A megvizsgáltak közül: jeles 
osztályzatot nyert 8 (8*2°/o); jó osztályzatot 21 (2T6%); elégséges 
osztályzatot 52 (53-6%) ; elégtelen osztályzatot 16 (16*5%)• Vallásra 
nézve volt: ág. hitv. ev. 35 (36%) ; helv. hitv. ev. 9 (9-37«) ; róm. 
kath. 26 (26-8%); izraelita 27 (27-9%). Anyanyelvre nézve a tanu-
lók mind magyarok voltak. Tanpénzmentes nem volt, de ösztöndíjas 
13. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 20, a legkisebbé 5 frt. A ki-
osztott ösztöndíjak összes értéke tett 132 frtot. — A tápintézetben 
40 frt évi díjért ebéddel és vacsorával elláttatott 23 tanuló, kik kö-
zül 4 az évi díj felét, 1 pedig egynegyedét fizette. — Az intézet 
könyvtára és tanszerei vétel és ajándék útján gyarapodtak ; tanszerekre 
90 frtot költött az intézet. Önképzője a „Petőfikör" 40 tagotszámlált. 
Nyomatott értesítője az intézet viszonyait elegendő részletességgel közli. 

Az egyes tanintézetek igazgatói által beküldött főbb adatokat 
összegezve, a bányai egyházkerület összes felső és közép tanintézetei-
nek könyvtáraiban van 44193 kötet, természetrajzi gyűjteményeiben 
35157 darab, természettani szertáraiban 2092 szer, földrajzi-, régiség-
és éremtáraiban 6764 darab. Testgyakorló van összesen 6. — Az ösz-
szes egyházkerületi közép és felsőbb iskolákban van 41 rendes, 10 
segéd-, 22 melléktanár, összesen 73 tanférfi, kiknek évi fizetésük ösz-
szege 57076 frt 60 kr. (1358 frt 30 krral több, mint a mult évben). 
A rendes tanári fizetés az 1000 frtot túlhaladja Budapesten és Szarva-
son, eléri Békés-Csabán, s egyeseknél eléri, részint túlhaladja Selmecz-
bányán. Legnagyobb a tanári fizetés Budapesten, hol 1750—1450 frt 
között variál az egyesek között, de az állami tanárok díjazását itt sem 
éri el. Egy tanár átlagos évi fizetése 792 frt 73 kr. (29 frt 47 krral 
több, mint a mult évben.) 

A tanév elején beiratott az összes gymnasiumokba 1487 tanuló 
(43-mal kevesebb, mint a mult évben). A beirottak közül vizsgálatlan 
maradt 23, évközben kilépett 56, meghalt 5, s így vizsgálatot tett az 
év végén 1403. A megvizsgált tanulók közül: jeles osztályzatot nyert 
189 (13-57«); jó osztályzatot 401 (28-67«); elégséges osztályzatot 504 
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(35-9%); elégtelen osztályzatot 309 (22%). Érettségi vizsgálatokra 
jelentkezett a kerület három főgymnasiumában 120 nyilvános, 2 ma-
gán, 1 máshonnan jött, összesen 123 tanuló. (5-tel kevesebb, mint a 
mult évben). Ezek közül az Írásbeli vizsgálatok alapján visszavette-
tett 9 s így a szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 114. A megvizsgáltak 
közül érettnek Ítéltetett: kitüntetéssel 15 (13*2%); egyszerűen 87 
(76%); a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 12 (10*8%). A 
102 érettnek nyilvánított közül szándékozott elmenni: hittudományi 
szakra 6 (5*88%); jogtudományi szakra 12 (1.1-76%); gyógytudo-
mányi szakra 18 (17*64%); bölcsészeti szakra 4 (3-9%); nyelvé-
szeti tanfolyamra 1; vegytani tanfolyamra 2 (1-9%); mérnöképítészeti 
szakra 11 (10*78%); mérnökgépészeti szakra 1; bányászati szakra 1 ; 
erdészeti tanfolyamra 9 (8*8%); hadi pályára 5 (4-9%); hivatalnoki 
pályára 10 (9*8%); kereskedelmi pályára 2 (1-9%); gazdasági pályára 
15 (14*7%); határozatlanúl elment 5 (4*9%). Vallásra nézve a gym-
nasiumokban az év végén vizsgálatot tett 1403 tanuló közül volt: 
ág. hitv. evang. 734 (52*3%); helv. hitv. 120 (8-5%); unitárius 1; 
római kath. 226 (16-1%); görög kath. 6 (0-4%); keleti görög 35 
(2*5%); izraelita 281 (20%). Anyanyelvre nézve a kerület gymna-
siumaiban volt: magyar 1185 (84*5%); német 96 (6*8%); román 5 
(0*3%); tót 114 (81*%); más külországi 3 (0*2%). 

Az egyházkerület 2 tanítóképzőjébe beíratott az iskolai év elején 
összesen 22 növendék, kik az év végén mindannyian letették a vizsgá-
tot és pedig: jó osztályzatot nyert 5, elégséges osztályzatot 13, elég-
telent 4. Tanképesítő vizsgálatot tett 10, még pedig: kitüntetéssel 1, 
egyszerűen 9. Vallásra nézve a tanítóképzők növendékei mind ág. hitv. 
evangélikusok voltak; anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 8, 
tót 14. 

Az összes kerületi közép és felső tanintézetek 1425 tanulója 
között volt: tanpénzmentes 86, ösztöndíjas 155. Az ösztöndíj legmaga-
sabb értéke volt 150 frt (Selmeczbányán), legkisebb értéke 2 frt. A 
kiosztott ösztöndíjak összege pedig tett 2625 frt 60 krt. Tápintézetek-
ben élelmeztetett: egészen ingyen 39, olcsón 343. Tanulókat segélyező 
egyesülete volt 3 gymnasiumnak 3826 frt 7 krnyi tőkével. Önképzője 
volt 5 intézetnek 377 taggal, dalárdája 4 intézetnek 251 taggal. 

Az egyházkerület összes felsőbb és közép tanintézeteinek jöve-
delme tett 100,642 frt 40 krt (5858 frt 29 krral több, mint a mult év-
ben). Ingatlan vagyont öt intézet mutat ki 250,630 frt értékben, mely-
nek évi jövedelme volt 10,513 frt. Az ingatlan vagyon átlag 4*2°/0-ot 
jövedelmezett. Az összes tanintézetek tőkepénze tesz 269,045 frtot 
(490,54 frt 27 krral többet, mint tavaly). A tőkék évi kamatja volt 
14,192 frt. A tőkék átlag 5*2°/0-ot kamatoztak. Ezenfelül jövedelmet 
nyertek az intézetek : állami segélyből 938 frt 50 k r t ; községi segé-
lyekből 2412 f r t ; egyházi segélyekből 14,024 f r t ; egyéb forrásokból 
6631 frt 12 k r t ; a tanulók hozzájárulásából, még pedig : fölvételi 
díjakból 477 f r t ; tandíjakból 31,898 frt 90 kr . ; könyvtárra és tan-
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szerekre fizetett dijakból 2835 frt 55 kr. ; mellékgyakorlatokért fize-
tett díjakból 661 frt 73 kr. ; élelmezésére fizetett díjakból 16,058 frt 
60 kr,, mely jövedelmek összege, mint fennebb 100,642 frt 40 kr. 

A tanintézetek költségei pedig tettek 100,355 frt 95 krt, mely ki-
adást levonván a jövedelmekből pénztári maradványul mutatkozik 
286 frt 45 kr. A költségek pedig fordíttattak : a tanszemélyzet fizeté-
sére 57,076 frt 60 kr. ; fűtésre, tisztogatásra, kisebb javításokra és 
szolgák fizetésére 5934 frt 49 kr . ; tanszerekre és könyvtárra 2793 frt 
81 kr . ; ösztöndíjakra 2625 frt 60 kr . ; tanulók élelmezésére 17,470 frt 
60 kr. ; vegyesekre 14,454 frt 85 kr.. mely kiadások összege, mint 
fennebb 100,355 frt 95 kr. 

Kelt Budapesten a tanügyi bizottságnak 1885. évi szeptember 
25-én tartott üléséből Zsilinszky Mihály, biz. elnök; Batizfalvi István, 
jegyző; Doleschall Mihály, Raab Károly, Petrovics Soma, bizottsági 
tagok. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatik. 

27. Olvastatik a kerületi özvegy-árva intézet 1885 évi szept. 24. 
Budapesten tartott közgyűlésének következő jegyzőkönyve. 

Az 1884-ben augusztus végnapjaiban Budapesten megtartott egy-
házkerületi közgyűlés által, a kerületi özvegy-árva-, s gyámoló-intézet 
számadásainak megvizsgálására kiküldött bizottságnak jegyzőkönyve. 
(1885. február 26-ról.) 

Jelen voltak: nt. Hrencsik Károly, honti alesperes és bizottsági 
elnök, nt. Raab Károly, körmöczbányai lelkész s barsmegyei főesperes, 
tek. Benda Péter Pál s Jer|ovics Károly lycealis tanárok, t. Szlujka 
János kiérdemült mezőberényi tanító, t. Haendel Vilmos selmeczi 
német-magyar lelkész. 

1. Előterjesztetvén nagys. s nt. Breznyik János kir. tanácsos s 
lyceumi igazgató, mint a kerületi özvegy-, árva- s gyámoló-intézet 
pénztárosa által az 1884-ik lefolyt évnek zárszámadása s az minden 
tételében szám szerint s érdemileg behatóan megvizsgáltatván, követ-
kező bevételt mutat: 

Ä) a) A^JL883-ik évi maradvány . . 38574 frt. 96 kr. 
b) Gkra^sági járulékokból befolyt. 2910 „ 86 „ 
c) Önkénytes adományokból . . 66 „ 15 ,, 

Ehhez járultak: 

Konfirmándusok: x 

Kulpinbqn . . . 1 frt — ki-
Békés-Csabán . . 9 „ 40 „ 

<$^]$jtán . . . 3 „ 45 „ 
Kürtösön . . . 1 *„ 50 „ 
Badinban . . . — „ 50 „ 



Egyes egyházak : 

Beszterczebánya . 5 frt —̂ kr. 
Nemes-Kosztolány 2 „ — „ 
Fazekas-Varsand . 5 „ 50 „ 
Budapest (n. egyh.) 5 „ — „ 
Szarvas . . . . 7 V V 

A Egyesek : 

Zvarinyi Emil lieb-
linffi lelkész . — frt 72 kl, 

öröjfJózsef czeg-
lédi . . . . 3 „ 88 „ 

Czinkotszky Márt. 
csanád-alberti . — „ 20 „ 

Urban Cipó Gy., 
b.-csabai lakos 
hagyománya . 2 1 „ — „ 

Összesen . 66 frt 15 kr. 
d) Felmentvényi díjakból 570 frt — kr. 
e) Államsegélyből dijakj>ól . . . . 600 
/) Kamátokból d í j a k é i 3063 '„ 44 " 

Összes bevétel . 45775 frt 41 kr. 

B) Kiadás: 

a) Özvegyek és árvák járandósága . . . 790 frt 12 kr. 
b) A körlevél és a borítékok nyomatási költ-

sége 19 „ 14 „ 
c) Bélyegekre 3 „ 50 „ 
d) Posta és irodai költség 20 — „ 

Összes kiadás . 832 „ 76 „ 

C) Vagyon : 

a) 1884. évi bevétel . . . . . . 45785 frt 41 kr. 
b) „ évi kiadás 832 „ 76 „ 

Tényleges vagyon . 44952 „ 65 „ 

B) Vagyongyarapodás: 

a) Vagyonálladék 1884. év végével. . 44952 frt 65 kr. 
b) „ 1883. „ „ 38574 „ 96 „ 

Szaporodás ! 6377 frt 69 kr. 

2. A kimutatott vagyon követköfcőleg van elhelyezve: 
a) Magánkötvényekbe és jobbára 8°/0 kamattal, árvás biztosíték 

mellett: 
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Békés-Csabán 15 félnél összesen 
Káván 4 „ 
Bényén 2 „ 
Szarvason 2 „ 
Tót-Komlóson 2 „ 
Birdán (az egyháznál) 
Albertiben (Pest m.) 2 félnél összesen 
Orosházán 2 „ „ 
Aradáczon 1 „ 
Petrováczon Kvacsala János tanitónál 
Szilbáson Szeberényi Vilmos lelkésznél 
Tiszovnyikon Lacják Mihály lelkésznél 
Közép-Palojtán Szabó Gyula lelkésznél 
Kátyon Poloreczky Pál lelkésznél 
Szurcsinbeln Greszler Gyula lelkésznél 
Selmeczbányán Moesz Géza lyc. tanár 

Bellus János „ „ 
Osztrolueky Gyula tanár 

Albertiben (Csanád m.) Cinkotszky Márt. lkl 

a 
•i 

20550 frt 
4155 
3100 
1400 
1960 

200 
1100 
1800 
1000 

50 
30 

; 90 
98 
40 
50 
90 
90 
70 
70 

kr. 

17 

37 

Összesen 35,943 frt 54 kr. 
r 

b) Értékpapírokban: 
Öt darab veres kereszt-részvény . . . . 
Harmincz darab békés-csabai népbank-részv. 

Összesen 

c) Pénzintézeteknél: 

A selmeczi népbankban, a 959. sz. betéti 
könyvecske szerint . . . . . . . 

A békés-csabai népbankban, az 1033. sz. be-
téti könyvecske szerint 
a 985. sz. betéti könyvecske szerint . 
a 6 9 . . . .. ,, m . . . 

32 frt 50 kr. 
1783 „ 09 ^ 
1815 frt 59 krT 

280 frt — kr. 

1963 „ 40 „ 
1975 „ 56 „ 
2974 „ 56 „ 

Az elhelyezés összesítve: 

a) Magán-kötvényekben 
b) Értékpapírokban 
c) Pénzintézeteknél 

összesen 7193 frt 52 kr. 

35943 frt 54 kr. 
1815 „ 59 „ 
7193 „ 52 „ 

Főösszeg: 44952 frt 65 kr. 

3. Hátralékban vannak a járulékokkal s azok kamatjaival: 
I. a bács-szerémi esperességben: Poloreczky Pál kátyi lelkész 

1 évre ; Stenczel Károly neudorfi lelkész 4 évre; Kvacsala János, 
petrováq^i tanító 1 évre ; Kruttsclmitt Samu, óverbászi tanító 2 évre; 

6 
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II. a bánáti esperességbeu : Schwalm György pancsovai lelkész 
2 évre; Jeszenszky Nándor, becskereki lelkész 1 évre; 

III. a barsi esperességben: Schleifer Ármin, lévai leik. 2 évre ; 
IV. a békés Csanádiban : Chován Viktor, apatelki lelkész 5 évre; 

FrindtLajos, aradi lelkész 1 évre; Knttlik János, bánhegyesi lelkész 
1 évre; Linder Károly, b.-csabai lelkész 1 évre; Lukács János, 
szemlaki tanító tartozik 38 frt 31 krral ; 

V. a liontiban: Dedinszky János, darázsii lelkész 2 évre; Szil-
niczky Mihály, egyh. maróthi tanitó 2 évre; 

VI. a nógrádi ban : Gaál Mihály, agárdi lelkész 1 évre ; Simkó 
Frigyes, balassa-gyarmati lelkész 3 évre ; Fényes Lajos, gutái lel-
kész 3 évre ; Scholcz András, maskovai lelkész 1 évre; Plachy Já-
nos, f.-petényi lelkész 1 évre ; Szlancsik Pál, polichnói leik. 3 évre: 
Wladár Miksa, sziráki lelkész 4 évre ; Pékár Lajos, tamásii lelkész 
1 évre ; Banczik Sámuel, turicskai lelkész tartozik : 12 frt 50 krral 
és ezek kamatjaival ; 

VII. a pestmegyei esperességben : Kiss Endre, albertii lelkész 
1 évre ; Zvqrinyi János, csanádi lelkész 1 évre ; Seífarovszky József, 
csomádi tanitó 1 évre; Miklóssy János csővári lelkész 1 évre; 
Pohánka József, csővári tanitó 5 évre; Áchim Mihály, gyón-dabasi 
lelkész 1 évre; Bekk Henrik, kishartai tanitó 2 évre; Gebhardt 
Imre, kishartai tanitó 1 évre ; Kolbenheyer Samu, rákos-palotai lel-
kész 2 évre ; Frenyo András, tápió-szelei lelkész tartozik 13 frt 
95 krral s a megfelelő kamatokkal ; 

VIII. a budapest városi esperességben : Mikolik Kálmán tanitó 
tartozik : 22 frt 75 krral ; 

IX. a zólyomi esperességben: Kuszy János bádíni tanító tar-
tozik 3 frt 60 kr ra l ; Kachnics András breznóbányai tanító 1 évre ; 
Molitorisz János, garamszeghi 1. 1 évre; Kramár Sámuel, f.-lehotai 
lelkész 1 évre; Lacjak Mihály zsibrétói 1. 1 évre; 

X. más kerületekben: Terray Gyula, süvetei lelkész 3 évre; 
Trsztyenszky Ferencz, pozsonyi lelkész 1 évre; 

4. Kamatokkal maradtak hátralékban : 
Blaho-Garay György Tót-Komlóson 500 frtnyi tőke után; Kis 

Mihály, Káván 480 frtnyi tőke után ; a tiszovnyiki, közép-palojtai s 
kátyi lelkészek 1 évre; Kvacsala János petrováczi tanitó 1 évre; a 
szilbási lelkész Szeberényi Vilmos 5 évre. 

5. Uj tagokúi beléptek : 
a) Bács-Szerémben : "Braíerecky Pál kátyi 1.; Gressler Gyula 

szurcsini 1. ; Famler Gusztáv torzsai lelkész. 
b) A Bánságban: Nyácsik Endre kis-szemlaki 1.; Zvarinyi Emil 

lieblingi 1. 
c) Békés-Csanádban: Cinkotszky Márton albertii 1.; Kemény 

Lajos makói 1.: Veress József orosházi 1.; Liffa János szemlaki 1. 
d) Hontban: Obetko Lajos f.-almási t.; Lukácsik István baka-

bányai t. ; Blaskovics Miliduch dricznói 1.; Szabó Gyula k.-palojtai 
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1.; Bellus János, Jezsovics Károly, Moesz Géza, Osztroluczky Gyula 
selmeczi lyceumi tanárok. 

e) Nógrádban: Laczjak Mihály tiszovnyiki 1.; Plachy Sámuel 
luczini 1. 

f ) Pest megyében : Sárkány Imre aszódi tanár; Török József 
czeglédi 1. 

g) Zólyomban : Kiiment Lajos korponai 1. ; Thebusz János 
zólyomi 1.; Záthureczky Adolf breznóbányai t. 

6. A tagok közül meghaltak: 
Hontban : Kuzma Károly felső-almási lelkész ; Luk ácsi k István 

bakabányai tanitó ; Blaskovics Imre drieanói lelkész. Nógrádban : 
Frenyó Nándor sz.-péteri lelkész. 

7. Az egyesületből kilépett; Fejér Lajos elébb selmeczi, jelen-
ben sopronyi középiskolai tanár. 

8. A tagok száma 1884. év végén : 214 (négyen ezek közül 
más kerületekben vannak.) 

9. A segélyzettfelek száma: 21. 
10. A segélyzettek közül meghalt év közben: Liptay Jánosné 

volt dobronai lelkész özvegye. 
11. A segélyzendőkhöz járul tak: Blaskovics Imréné volt driex-

nói — s Frenyó Nándorné volt sz.-péterii lelkész özvegye; Lukácsik 
Istvánné, volt bakabányai tanitó özvegye árváival együtt. 

12. A pénztár teljesen rendben találtatván, ajánljuk a mélt. s 
főt. egyházkerületi közgyűlésnek nagys. s nt. Breznyik János úrnak, 
mint az intézet lelkiismeretes pénztárosának felmentetését, ebbeli 
érdemeinek jegyzőkönyvi méltányolása mellett. 

Selmeczbánya, márcz. 12-kén 1885. Jegyezte: Haendel Vilmos, 
számvizsgáló bizotts. tag, Hrencsik Károly bizotts. elnök, Jezsovics 
Károly bizotts. tag. Szlujka János bizotts. tag. Benda T. Pál bizotts. 
tag, Raab Károly biz. tag. 

Olvastatik a kerületi özvegy, árva s gyámoló intézet 1885. évi 
szeptember 24-én Budapesten megtartott közgyűlésének következő 
jegyzőkönyve: 

Jelen voltak főt. s nagys. dr. Szeberényi Gusztáv püspök el-
nöklete alatt: Belohorszky Gábor, Áchim Ádám, Kramár Béla, 
Svehla János, Bachat. Dániel, Raab Károly, Hrencsik Károly, Láng 
Adolf esperesek; Wladár Victor, Haendel Vilmos alesperesek; Dole-
schall Sándor, Török József, Szeberényi Andor, Moravcsik Mihály, 
Jezsovics Pál, Bakay Péter, Petrovics Soma, Kis Péter, Smidt Lajos 
lelkészek; Zsilinszky Mihály a békési esperesség felügyelője; Brez-
nyik János a selmeczi, Benka Gyula a szarvasi középiskola igaz-
gatója. 

I. Mindenekelőtt olvastatott a számvizsgáló bizottságnak f. é. 
febr. 26-káról Selmeczbányán kelt jegyzőkönyve a mint következik: 

5* 
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Jegyzőkönyv. 
II. A nyugdijintézeti közgyűlés a számvizsgáló bizottság ezen 

jelentését tudomásul véve, megadja a pénztáros úrnak az 1884-ik évre 
a felmentést, a legszivesebb köszönet és elismerés nyilvánítása 
mellett. 

III. A jelentésben elősorolt buzgó adakozóknak, egyházaknak 
és egyeseknek köszönetet szavazván, ajánlja ezen jótékony intéze-
tünket továbbra is a hittestvérek figyelmébe s buzgó pártfogásába. 

IV. A pénztáros úr azon kérdéseire vonatkozólag: ha vájjon 
tanítónő felvehető-e egyesületünkbe? Mint járjon el különösen a több 
évi hátralékosokkal szemben ? S kiadhatja-e a pénzintézeteknél 41I2 
vagyö°/o kamatra elhelyezett intézeti pénzeket egyeseknek yagy testü-
leteknek, ha azokat jobban elhelyezni nem lehet, 6°/o kamat mellett? 
a következők határoztatnak : 

a) A tagul jelentkező tanítónő felvehető egyesületünkbe. 
b) Hogyha a hátralékosok, 3 hó lefolyása alatt, a kerületi 

jegyzőkönyv vételétől számítva, eleget nem tesznek kötelezett-
ségöknek, akkor a főesperes urak hajtsák be tartozásaikat, ha 
kell, az illetők fizetésének lefoglalása által is. 

c) A pénzintézeteknél 41
 2 vagy 5% kamattal elhelyezett 

vagy időről-időre egyéb befolyt intézeti pénzek, ha kedvezőbb 
kereslet mellett nem tehető, 6% kamat mellett is elhelyezhetők, 
ilyen kölcsönt kereső egyeseknél s testületeknél. 
V. Elrendeltetik, hogy a kerületi pénztárból kiutalványozott 

Esztergályi-alap tőkéje egyesületünk pénztárosa által átvétetvén, 
az meglevő tőkéinkhez csatoltatván, azokkal együtt kezeltessék. 

VI. A számvizsgálók teendőire felkéretnek nt. Hrencsik Károly 
elnöklete alatt: nt. Mockovcsák János, nt. Raab Károly, Thebusz Já-
nos, Haendel Vilmos, Benda Péter Pál, Jetsovits Károly és Szlujka 
János urak. 

A kerületi segélyért folyamodó- papözvegyek folyamodványai 
tárgy altatván, 

a kerület közgyűlése Valo(ch Lina, Becker Flóra, Polcz Erzsé-
bet, Bierbrunner Karolina, Karner Josefa, Jezsovits Amália, Orgo-
ványi Pálné, Oertel Ferenczné, Szomora Józsefné, Zajacz Dánielné, 
Vankó Sámuelné, Ambrózy Jánosné, Ambrózy Edéné, Simon Péterné, 
Mockovcsák Károlyné, Molitorisz Gusztávné, Sterczel Johanna, 
Braxatoris Emilia, Babilon Katalin, Ostermann Zsuzsanna, Kortsek 
Róza, Leliotkai Teréz,Valentiny Jánosné, Zámolyi Józsefné, MelnaMi-
hályné, Mocskonyi Náthánné, Urbánszky Jánosné, Braxatoris An-
drásné, együtt tehát 28 fél számára ez évben egyenként 20 frt, ősze-
sen : 560 frtot utalványoz a ker. pénztárból. 

Erről miheztartás végett a ker. pénztáros értesíttetni ren-
deltetik. 
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Olvastatván Timkó Zsuzsanna csali, de Selmeczen lakó elaggott 
s alig keresetképes tanító-özvegy folyamodványa, melyben a kerület 
által segélyezésért esd, elhatároztatik, hogy mint tavai, rendkivű-
lileg 20 frtnyi kerületi segélyben részesíttessék; miről egyszer-
smind a kerületi pénztáros értesíttetni rendeltetik. 

Ezen jegyzőkönyv tudomásul vétetik és egész terjedel-
mében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeltetik. 

28 A kerületi segélyért folyamodó papözvegyek kérvényei tár-
gyaltatván, 

a kerület közgyűlése Valóak Lina, Becker Flóra, 
Polcz Erzsébet, Bierbrunner Karolina, Karner Josefa, Je-
zsovits Amália, Orgovány Pálné, Oertel Ferenczné, Szo-
mora Józsefné, Zajácz Dánielné, Vankó Sámuelné, Am-
brózy Edené, Simon Péterné, Mockovcsák Károlyné, Am-
brózy Jánosné, Molitorisz Ousztávné, Sterczel Johanna, 
Braxatoris Emilia, Babilon Katalin, Ostermann Zsuzsanna, 
Korcsek Róza, Lehotkay Teréz, Valentinyi Jánosné, Zámo-
lyi Józsefné, Melna Mihályné, Mocskónyi Náthánné, Ur-
bánszky Jánosné, Braxatoris Andrásné, 

tehát 28 özvegy számára egyenként 20 frtot, összesen 
tehát 560 frtot utalványoz segélyképen a kerület pénztárá-
ból, a miről miheztartás végett a kerületi pénztáros értesít-
tetni rendeltetik. A fennmaradó 40 frt a kerületi özvegy 
és árva-intézet javára esik. 

29. Ennek kapcsán olvastatott Timkó Zsuzsanna tanítói özvegy-
nek kérvénye, melyben — hivatkozással nyomasztó helyzetére, — 
segélyt kér. 

A kerület közgyűlése a kerület pénztárából 20 frtot 
utalványoz, a miről a pénztáros ezen összeg kifizetése 
végett értesítendő. 

30. Ezután tárgyalás alá vétetett az egyházi perrendtartás és a 
fegyelmi eljárás tárgyában kiküldött bizottság munkálata és az e 
munkálatra nézve az egyes esperességek részéről beérkezett módo-
sitványok és véleményes jelentések. A tanácskozások során kitűnt, 
hogy sem a perrendtartás, sem a fegyelmi eljárás eseteinek és bünte-
téseinek szabályozási kérdése ez idő szerint végleg még meg nem 
állapitható. 

A kerület közgyűlése elhatározza, hogy a meglévő 
munkálat és a beérkezett jelentések alapján egy az 1882. 
évi kerületi közgyűlés 22. jkvi pontjának megfelelő mun-
kálat állittassék egybe. E végből a kerületi közgyűlés a 
kerületi felügyelő úr elnöklete alatt az e tárgyban kikül-
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dött bizottságot kéri fel s abba az elhunyt dr. Szelényi 
Károly helyére dr. Králik Lajos ker. ügyészt küldi ki. 

A munkálat rendkívüli fontosságánál fogva kinyo-
matni és a kerület minden egyes egyház községének egy-
egy példányban, az esperességi elnökségeknek pedig még 
külön egy-egy példányban megküldetni rendeltetik. 

A gyűlés harmadik napja szeptember 26. 

81. A szeptember 25-kén tartott ülés jegyzökönyve felolvas-
tatván hitelesíttetik. 

82. A mult évi jegyzőkönyv 39. pontjának kapcsában olvastattak 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak év közben a 
püspök úrhoz érkezett és legott elnökileg elintézett következő 
leiratai: 

1. 1884. aug. 3. 28102. — Kérdés Cseh-Brezónak felség-
folyamodványa iránt. 

2. 1884. aug. 1. 28230. — A Gregor Gábor javitó vizsgá-
lata iránti folyamodványa intézkedés végett leküldetik. 

3. 1884. aug. 26. 30952. — Miklós Lajosnak érettségi s 
illetve osztályvizsgálat letehetése iránt benyújtott folyamodványa 
véleményezés végett megkiildetik. 

4. 1884. aug. 27. 30723. — Az 1883. évi államsegélyről 
bemutatott számadás észrevétel nélkül találtatott. 

5. 1884. aug. 27. 30721. — Az 1884. évi államsegélyről 
bemutatott számadás észrevétel nélkül találtatott. 

6. 1884. aug. 11-én 25461. — Steiner Vincentiának állítólag 
elveszett népiskolai tanítónői oklevele másolatban adatott ki. 

7. 1884. aug. 29. 30929. — Fürst Bélának javitó vizsgálat 
lelehetése iránti folyamodványa véleményezés végett megküldetik. 

8. 1884. szept. 2. 29243. — A dr. Toldy által szerkesztett 
„A magyar ifjúság lapja" és a Kalocsa Róza által szerkesztett 
„Leányvilág" czímű lapok az elemi, polgári iskolai, állami fi- és 
nőképezdei tanintézetek és a középiskolai ifjúsági könyvtárak szá-
mára aj állítatnak. 

9. 1884. aug. 28. 1228 ein. — „A m. kir. országos levél-
tárra vonatkozó törvények és rendeletek" czímű munkának egy pél-
dánya megküldetik. 

10. 1884. aug. 31. 31150. — Weisz Ignácznak a polgári 
iskola 2-ik osztályáról a nagyszombati községi iskola által 1884. 
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évi jun. 16-án 37. sz. a. kiállított bizonyítvány hatályon kiviil 
helyeztetik. 

11. 1884. szept. 4. 23625. — A selmeezi fő- és a békés-
csabai algymnasiumnak államsegélyérti folyamodványai érdemleges 
tárgyaltatás, kellő felszereltetés és ujabbi felterjesztés végett meg-
ktildeínek. 

12. 1884. szept. 8. 27856. — Balassa István Besán-féle ösz-
töndíjasnak iskolai bizonyítványa felterjesztendő. 

13. 1884. szept. 5. 31718 — Rosenstein József izr. tanító-
nak panasza Polszter János lieblingi ev. tanító ellen, intézkedés 
végett megküldetik. 

14. 1884. szept. 10. 30828. — Minden középiskolai tanuló 
számára szabályszerű évi iskolai bizonyítvány állítandó ki. (Lásd 
alább.) 

15. 1884. szept. 11. 32485. Krizsan Miklós tanulónak folya-
modványa intézkedés végett megküldetik. 

16. 1884. szept, 11. 32135. Kán Árpádnak érettségi javító 
vizsgálat engedélyezése végett beadott folyamodványa véleményezés 
czéljából megküldetik. 

17. 1884. szept. 11. 33089. — Miklós Lajos a VII. és VIII. 
osztályról együttesen vizsgálatot tehet. 

18. 1884. szept. 18. 31317. - Martincsák Ignácz állítólag 
elveszett tanító-képesítő oklevelének másolata kiállíttatott. 

19. 1884. szept. 29. 35936. — Kérdés: Balassa István 
Besán-féle ösztöndíjas hol folytatja tanulmányait? 

20. 1884. szept. 18. 30673. — Szivacski György a zombori 
és károlyvárosi gör. kel. szerb tanítóképezdéből kizáratott. 

21. 1884. szept. 18. 24336. — Áz ösztöndíjas tanulóknak 
ösztöndíjai az illető pénztárak vagy adóhivatalok által csak akkor 
fognak kifizettetni, ha az ösztöndíj-nyugtatvány az illetékes inté-
zeti igazgató által a következő záradékkal van ellátva : „Hogy 
N. N. a követelményeknek mind tanulmányi, mind erkölcsi tekin-
tetben megfelelt, bizonyítom" — s ezen felül ezen igazolás még 
pecséttel is meg van erősítve. 

22. 1884. szept. 11. 27708. - - Lukács Ferencz állítólag 
elveszett tanképesítési oklevelének másolata kiállíttatott. 

23. 1884. okt. 6. 36729. — A kerületbeli középiskolákhoz 
a miniszteri megbizottak az 1884/5. tanévre kineveztetnek. 

24 1884. okt. 8. 36252. — Kún Árpád javító érettségi vizs-
gálatot letehet. 

25. 1884. okt. 8. 33717. — A selmeezi főgymnasiumnak 
államsegélyben leendő részesítése végett szükséges tárgyalásokra 
Gömöry Oszkár osztálytanácsos küldetik ki. 

26. Országos stat, hivatal 1884. okt. 10. 7963. — Az anya-
és leányegyházaknál előforduló változások bejelentendők. 
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27. 1884. okt. 18. 37452. - - Mares Gyula javító vizsgálat 
iránti folyamodványa intézkedés végett megküldetik. 

28. 1884. okt. 22. 1510. ein. — A hazai műipar és képzőművé-
szet pártolása és emelése iránt. 

29. 1884. okt. 27. 39012. — A lieblingi iskolánál a negyedik 
tanítói állomás szerveztessék és a negyedik tanterem berendeztess.ék 

30. 1884. okt. 14. 36978. — Czeizel József állítólag elveszett 
tanítói oklevelének másolata kiállíttatott. 

31. 1884. nov. 3. 39490. — Kún Árpád javitó érettségi vizsgá-
lata ügyében. 

32. 1884. nov. 4. 36746. — Róth Géza érettségi vizsgálat iránt 
beadott folyamodványa véleményezés végett megküldetik. 

33. 1884. nov. 6. 1542. ein. — A gymnasiumokban a német 
nyelvi oktatásnak átlagos eredménye a lehetőségig emeltessék. (Lásd 
alább). 

34. 1884. okt. 31. 1469. ein. — A magyar jelzálog hitelbank 
által kibocsátott 100 frtos nyereménykötvények biztosítékul és bánat-
pénzül elfogadhatók. 

35. 1884. nov. 8. 38448. — Cseh-Brezó felségfolyamodványa 
ügyében. 

36. 1884. nov. 11. 41533. — „A szarvasi ág. h. ev. tanítók ön-
segélyző egyesületéinek alapszabályai netaláni észrevételek megtétele 
végett megküldetnek. 

37. 1884. nov. 15. 42609. — A deczember hóban tartandó 
ismétlő, javitó és pótló érettségi vizsgálat iránti kérdés. 

38. 1884. nov. 18. 10869. — Schell Albert egyházi adóleszál-
litása iránti folyamodványa ügyében. 

39. 1884. nov. — Aláírási felhívás a „magyar iparművészeti 
társulat" érdekében. 

40. 1884. nov. 18. 41931. — Kovács Sarolta állítólag elveszett 
felső nép- és polgári iskolai tanítónői oklevelének másolata kiállíttatott. 

41. 1884. decz. 1. 43530. — Feil Wenczel és Kopp Mária házas-
sága ügyében vélemény kéretik. 

42. 1884. decz. 3. 43678. — A szarvasi pótérettségi vizs-
gálatokhoz kormányképviselő küldetik ki. 

43. 1884. decz. 8. 44029. — Ózv. Simon Péterné segélyérti 
folyamodványa megküldetik. 

44. 18,84. decz. 6. 1382. ein. — Csak fontosabb vagy okmá-
nyokat tartalmazó hivatalos levelek adandók postára ajánlottan. 

45. 1884. nov. 27. 1641 ein. — A nélkülözhetlen hadköte-
les tanároknak és tanítóknak jegyzéke kívántatik. 

46. 1884. decz. 13. 45989. — A váczi püspök panasza a 
tápio-sz.-mártoni lelkész ellen elkeresztelések végett. 

47. 1884. nov. 19. 9013. stat. hiv. — Az 1884. évi nép-
mozgalmi füzetek megküldetnek. 
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48. 1884. decz. 12 44764. — Kérdés: nem tanul-e> Buda-
pesten Franki Zsigmond? 

49. 1884. decz. 3. 45233. — A közoktatás állapotáról szóló 
13-ik miniszteri jelentés megküldetik. 

50. 1884. decz. 19. 47382. — A középiskolák mult évi érte-
sítőiből még két-két példány kéretik. 

51. 1884. decz. 26. 47498. — Spannagel József lelkésznek 
folyamodványa özvegy-árva-intézeti ügyében intézkedés végett meg-
küldetik. 

52. 1884 decz. 13. 42185. — A Tóth József által szerkesz-
tett „Népoktatási törvények és rendeletek tára" ajánltatik. 

53. 1884. decz. 31. 42815. — A salkovai iskolának a kért 
egy évi határidő megadatik. 

54. 1884. decz. 31. 48396. — Vélemény kéretik az újvidéki 
ág. hitv. evang. egyháznak felségfolyamodványa felől. 

55. 1885. jan. 5. 48092. — A Wich Gyula és Wich Irma 
között kötött házasság felbontásának bejegyzése iránt. 

56. 1885. jan. 7. 102. — Bagonyának felségfolyamodványa 
véleményezés végett megküldetik. 

57. 1884. decz. 30. 1782 ein. — A nagyszebeni földhitel-
intézetnek záloglevelei üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogad-
hatók. 

58. 1885. jan. 5. szám nélkül. — Az országos kiállítás köz-
oktatási bizottsága az összes iskoláknál használatban levő tan- és 
vezérkönyvekből, térképekből s egyéb nyomtatott taneszközökből 
egy-egy példányt kér. 

59. 1884. decz. 19. 45354. — Hirschmann Vilmos állítólag 
elveszett tanítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 

. 60. 1885. jan. 3. 48761. — A dr. Széli Lajos által szer-
kesztett „Életmentés és egészségtan" és „Vezérkönyv az életmen-
tés és egészségtanhoz" czimű művek ajánltatnak. 

61. 1885. jan. 12. 399. stat. hiv. — A köz- és nevezetesebb 
magánkönyvtárak statistikájának összeállithatására szükséges adatok 
beküldése iránt. 

62. 1885. jan. 6. 45801. — A „budapesti mechanikai tanmű-
hely" szervezeti szabályzata megküldetik. 

63. 1885. jan. 21. 1849. — A Feil Wenczel és Kopp Mária 
között kötött házasság érvénytelenné nyilvánításának bejegyzése 
iránt. 

64 1885. jan. 23. 1790. ein. — A Boncza Miklós által kiadott 
„Magyar közigazgatás" czimű szaklap ajánltatik. 

65. 1885. jan. 13. 436. stat. hiv. •— Az egyházkerületre vonat-
kozó 1884. évi statistikai adatok kéretnek. 

66. 1885. jan. 29. 2430. — Szlávy Kálmán a VI. gymn. osz-
tályba utólagosan felvehető. 
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67. 1885. jan. 27. 3575. — Németh Ödönnek osztályösszevonás 
iránti folyamodványa véleményezés végett megküldetik 

68. 1885. jan. 21. 1233. — A tanitóképezdék 188%. tanévi 
adatai kéretnek. 

69. 1885 febr. 5. 4986. — Kuliszeky Ernő a barsmegyei kir. 
tanfelügyelőség vezetésével megbizatik 

70. 1885. febr. 5. 3635. — Saxlehner Ödön az algymnasiumi 
osztályokról magán vizsgálatokat tehet. 

71. 1885. febr. 3. 3034. — A tanintézetek igazgatóságai az 
oktatási czélokra szolgáló iparczikkeket a lehetőség szerint hazai 
készítményekből szerezzék be. 

72. 1885. febr. 9. 5737. — Csánky Győző pest-pilis-solt-kiskún-
megyei ideiglenes segédtanfelügyelőjévé kineveztetett. 

73. 1885. febr. 9. 1301. stat. liiv. — Az anya- és fiókegyházak-
nál előfordult változások bejelentésének sürgetése. 

74. 1885. febr. 3. 1300. — Wolf Adolf állítólag elveszett tanítói 
oklevelének másolata kiállíttatott. 

75. 1885. febr. 13. 5286. — Németh Ödön osztályösszevonással 
vizsgázhat. 

76. 1885. febr. 5. 48278. — A községi faiskolák szakszerű 
kezelése s a fatenyésztésre való oktatás iránt. 

77. 1885. febr. 10. 1149. — Eördögh-Holzinger Annának Prágá-
ban nyert tanítónői oklevele nálunk is érvényesnek nyilvánittatik. 

78. 1885. febr. 16. 4142. — Pályázat a budapesti m. kir. tudo-
mányos egyetemnél rendszeresített angol nyelvi nyilvános rendkívüli 
tanári állomásra. 

79. 1885. febr. 11. 1047. Ujabb felhívás Franki Zsigmond tanu-
lónak kipuhatolása iránt. 

80. 1885. febr. 13. 2189. Minden névváltoztatásról szóló 
anyakönyvi bejegyzés szószerint a törvényhatósággal közlendő. (Lásd 
alább.) 

81. 1885. febr. 10. 5309. — A középiskolai statistikai ivek 
megküldetnek. 

82. 1885. febr. 10. 5141. — Újvidék számára 200 frtnyi felség-
adomány küldetik. 

83. 1885. febr. 20. 6923. — Pályázat a körmöczbányai állami 
toreáliskolánál üresedésben levő magyar és német nyelvi tanszékre. 

84. 1885. febr 26. 6213. — Balassa István Besán-féle 100 frtos 
dijas a 150 frtos dijba léptettetik elő. 

85. 1885. febr. 27. 8034. — Varjassy Árpád aradmegyei ideig-
lenes tanfelügyelővé kineveztetett. 

86. 1885. márcz. 1. 7590. — Vitális Gyula szab. áll. honvéd-
segédlelkész a IV. kerületi hadosztály törzshadi szállásához beosztatik. 

87. 1885. febr. 13-5791. — Bagonya 100 frt felségadományban 
részesül. 
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88. 1885. febr. 25. 3963. — Tschida Pál használhatlanná vált 
tanítói oklevelének másolata kiállíttatott. 

89. 1885. febr. 25. 4068. — A Doboczky Lajos által szerkesz-
tett gazdasági és kertészeti tankönyv népiskolai olvasmányul ajánltatik. 

90. 1885. febr. 25. 2220. — A bélyegtelen okiratok és bead-
ványok felöl felveendő hivatalos lelet ügyében. (Lásd alább.) 

91. 1885. febr. 26. 7104. — Az ösztöndijas tanulók előmene-
teléről szóló kimutatás felterjesztése iránt. 

92. 1885. márcz. 12. 9916. — Kemény Dezső bényei lelkész 
által illetéktelenül végzett esketés ügyében. 

93. 1885. márcz. 17. 10529. — P á l y á z a t a Besán-féle tanitó-
képezdei ösztöndijakra. 

94. 1885. márcz. 18. 11116. — Győry Lorándnak a Besán-
féle ösztöndijért közvetlenül benyújtott folyamodványa megküldetik. 

95. 1885. márcz. 16. 9773. — Pályázat az államsegélyben 
részesített rozsnyói ág. h. ev. főgymnasiumnál üresedésbe jött né-
met nyelvi és irodalmi rendes tanári állomásra. 

96. 1885. márcz. 9. 5716. — A Ruppeldt Károly által szer-
kesztett „Vencok slovenskych národních piesní" czimü dalfüzet 
az összes hazai tótajku iskolák használatából szigorúan kitiltatik. 

97. 1885. febr. 2. 7040. — A tanköteles gyermekek életko-
rát igazoló anyakönyvi adatok megkeresés folytán a lelkészek által 
kiszolgáltatandók. 

98. 1885. márcz 11. 338. elli. — A tiszavidéki, első erdé-
lyi, báttaszék-dombovári, zákányi és alföld-fiumei vasuttársulatok 
részvényei üzleti biztositékul elfogadhatók. 

99. 1885. márcz. 23. 41034/84. — A békés-csabai algym-
nasiumnak államsegélyérti kérelme nem teljesithető. 

100. 1885. márcz. 20. 10138. — A Kubat-Szvetniczky-féle 
ösztöndij Komáry Margitnak adatik. 

101. 1885. márcz. 18. 11252. — Az 5000 frtnyi állami java-
dalom kiutalványoztatik. 

102. 1885. márcz. 24. 10928. — Az érettségi vizsgálatokra 
kormányképviselők kiküldetnek. 

103. 1885. márcz. 28. 2740. — Válasz a nagykőrösi r. k. lel-
kész elleni panaszos ügyben. 

104. 1885. április 4. 13150. — Grosz Mártonnak osztályössze-
vonás iránt beadott folyamodványa véleményezés végett megküldetik. 

105. 1885. április 11. 8276. — Agaramszeghi egyház kisorsolt 
földtehermentesitési kötvényének kifizetése iránt. 

106. 1885. április 1. 8246. — Haznyay Jusztin állítólag elve-
szett tanítói oklevelének másolata kiállíttatott. 

107. 1885. április 1. 8247. — Borbás István hasonügye. 
108. 1885. április 7. 5240. — A Kozenn-Hölzlféle „Rakousko-

Uherské Mocnáíství" czimü fali térkép kitiltása megujittatik. 
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109. 1885. április 19. 14547. — Grosz Mártonnak összevont 
osztályvizsgálat letevése megengedtetik. 

110. 1885. április 23. 15142. — Wich Gyula házassága felbon-
tásának bejegyzese iránt. 

111. 1885. április 13. 13709. — A hittani intézetek statisztikai 
adatoknak beküldése iránt. 

112. 1885. április 17. 8156. _— A lelkész és tanitóképezdében 
a gazdaságtan ugy elméletileg mint gyakorlatilag tanittassék. 

113. 1885. április 24. 15250. — Miklós Lajosnak kérelme a 
görög nyelvi vizsgálat alól leendő felmentése iránt nem teljesíthető. 

1 14. 1885. május 1. 15670. — Weisz Gézának szóbeli érettségi 
vizsgálat letehetése iránti folyamodványa véleményezés végett meg-
küldetik. 

115. 1885. április 22. 7387. — A Kolumban Bálint ev. ref. ta-
nító ellen hozott Ítélet másolata megküldetik. 

116. 1885. április 20. 645. ein. — A bélyegjegyek felülbélyeg-
zésére a Dötschféle fekete zsirfesték használandó. 

117. 1885. május 13. 17501. — Pályázati hirdetmény a tenge-
rész-jelöltek felvétele tárgyában. 

118. 1885. május 1 7. 17828. — Weisz Géza pótló érettségi 
vizsgálatot kivételesen tehet. 

119. 1885. május 14. 17181. — A Besán-féle középiskolai ösz-
töndijakért beérkezett, de figyelembe nem vett kérvények vissza-
küldetnek. 

120. 1885. április 28. 15731. — Az anyakönyvi ügyekben 
továbbitott hivatalos levelek portomentesek, azonban ellátandók ezen 
záradékkal a borítékon: „Anyakönyvi ügyben portomentes". 

121. 1885. junius 1. 18664. — Plachy Zsigmondnak osztályo-
kat összevonó magánvizsgálat letehetése iránti folyamodványa intéz-
kedés végett leküldetik. 

122. 1885 május 28. 20301. — A magyar nyelvi tanítói képe-
sítés és iskolai oktatás ügyében. (Lásd alább). 

123. 1885. május 23. 16884. — Magyar Péter állítólag elveszett 
tanítói oklevelének másolata kiállíttatott. 

124. 1885. junius 6. 20849. — A vanyarczi egyháznak felség-
folyamodványa véleményezés végett megküldetik. 

125. 1885. junius 9. 17519. — Trefz Károly halotti levelének 
latin vagy német fordítása bekivántatik. 

126. 1885 junius 20. 711. ein. — Frint János franzfeldi lel-
késznek javaslatba hozott legfelsőbb kitüntetése ügyében. 

127. 1885. május 22. 7124. A Pethő József gelsei ev. ref. tanító 
ellen hozott Ítéletnek másolata közöltetik. 

128. 1885. junius 16 22066. — Plachy Zsigmond magánvizs-
gálata ügyében. 

129. 1885. jul. 7. 25116 (közm. és közi. min.). — „Magyarország 
postai, vasúti és gőzhajózási térképe" és az „Adatok a m. kir. posta 
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fejlődéséről az 1884. év végéig" czimli füzet egy-egy példányban 
megküldetik. 

130. 1885. jun. 24. 20380. — Egy mű a budapesti ág. h. ev. 
főgymnasium könyvtára részére megküldetik. 

131. 1885. jul. 11.23536. — A selmeczbányai főgymnasium 
számára az 1885—6-ik tanévre 4000 frtnyi rendkivüli segély utal-
ványoztatik. 

132. 1885. jul. 2. 32949 (igazs. min.) — Telekkönyvi jegyző-
könyvek közzététele (Pancsova és Lúgost illetőleg). 

133. 1885. jul. 15. 26745. — Rombauer Emil a Brassón felállí-
tandó állami főreáliskolához helyettes igazgatónak kineveztetik. 

134 1885. jul. 24. 26655. — Gáli Sándor javitó vizsgálata 
ügyében beérkezett folyamodvány véleményezés végett megküldetik. 

135. 1885. jul. 24. 26193. — Jánossy Pál folyamodványa javitó 
vizsgálat letehetése iránt véleményezés végett megküldetik. 

136. 1885. jul. 20. 1202. ein. — A „pesti magyar kereskedelmi 
bank", a „magyar jelzálog hitelbank" és a „kisbirtokosokorsz. föld-
hitelintézete" záloglevelei üzleti biztosítékul ezentúl is elfogadha-
tók. — A „pesti hazai első takarékpénztár-egyesület" záloglevelei 
visszaváltatván, üzleti biztositékként megszűntek. 

137. 1885. jul. 11. 25875 — A vanyarczi egyháznak 200 fo-
rintnyi felségadomány adatott. 

138. 1885 jul. 27. 27286. — A középiskolák 1884—5. évi 
statisztikai adatainak kiigazittatása iránt. 

139. 1885. jul. 9. 1186 ein. — Belicza Józsefnek Lampel Ró-
bertnél megjelent „Magyarország népoktatási intézeteinek és tanítói-
nak név- és czimtára" czimii munkája ajánltatik. 

140. 1885. jul. 31. 27904. — Somossy Bélának javitó vizs-
gálat letehetése iránti folyamodványa véleményezés végett meg-
küldetik. 

141. 1885. aug. 3. 28445. — A selmeczbányai ösztöndijasok 
jegyzékének felterjesztése iránt. 

142. 1885. jul. 31. 28773. — Fáborszky Istvánnak javitó 
vizsgálat letehetése iránti folyamodványa véleményezés végett le-
küldetik. 

143. 1885. aug. 3. 29474. — Csusay Imrének osztályismétlés 
iránti kérvénye véleményezés végett megküldetik. 

144. 1885. aug. 2. 29350. — Ehrlich Gézának javitó érettségi 
vizsgálat letehetése iránti kérvénye véleményezés végett megküldetik. 

145. 1885. jul. 30. 7862. stat. hiv. — Az egyházi személyzet-
nek kimutatása kéretik. 

146. 1885. aug. 8. 25355. — Dr. Kállay Adolf a karlsbadi 
fürdőben szegényebb sorsú magyarországi középiskolai tanárok és 
néptanítók részére két-két ingyenes helyet ajánl fel. 

147. 1885. aug. 9. 1399. ein. — Frint Jánosnak a koronás 
arany érdemkereszt adományoztatott. 
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148. 1885. aug. 9. 1155. ein. — Az egyházi hivatalok hivata-
los ajánlott levelekért a 10 krnyi ajánlati dij megfizetendő. 

149. 1885. aug. 6. 1331. ein. -—Am. kir. pénzügyminisztérium 
által kiadott új országos közigazgatási térképnek megszerzéoe 
ajánltatik. 

150. 1884. jun. 20. 48404/84. — Az egészség és életmentés-
nek a tanitóképezdékben leendő rendszeres és alapos tanitása iránt. 

151. 1885. jul. 31. 21925. — A Freeskay János által szer-
kesztett „Képek az iparos világból" tanitók és ipariskolai felsőbb 
osztályú tanulók számára hasznos és tanulságos olvasmányul ajánl-
tatik. 

152. 1885. aug. 21. 31429. — Ehrlich Gézának ismétlő 
érettségi vizsgálatnak letehetése iránti kérelme nem teljesitliető. 

153. 1885. aug. 18. 30234. — A budapesti főgymnasiumnál 
tartandó érettségi vizsgálatokhoz kormányképviselő kiküldetik. 

154. 1885. jul. 23. 26598. - Dr. Schenzel Guidónak „a ma-
gyar korona országainak csapadék viszonyai" czímü müve a közép-
iskolai tanári könyvtárak részére ajánltatik. 

155. 1885. aug. 20. 20018. — Az egészségtan oktatásának a 
középiskolákban leendő rendszeresítése és ezen czélból egészségtan-
tanári gyakorló és minősítő tanfolyamnak a budapesti és kolozsvári 
egyetemeknél leendő életbeléptetése iránt. 

156—161. Galle István (11834. sz.), Schroth Péter (1904), 
Lukács Pál (1094), Kruttschnitt Antal (3839) másodosztályú tarta-
lékos es. kir. táborlelkészekké, Dobronyovszky Gyula, Vitalis Gyula 
(43675) és KI ár Béla Pál (21042) pedig szabadságolt állományú 
m. kir. honvéd segédlelkészekké kineveztettek. 

162. 1885. jul. 29. 28693. — A hivatalos pénzeknek postai 
szállitása iránt. (Lásd alább). 

163. 1885. aug. 25. 31435. — Csuray Ferencz mint ismétlő 
kivételképen felvehető. 

164. 1885. aug. 28. 1511 elli. — A középiskolák és főisko-
lákra vonatkozó adatok bekéretnek. 

165. 1885. aug. 27. 1479 ein. — Magyarország tiszti czím és 
névtára ajánltatik. 

166. 1885. szept. 3. 33361. — Kundl Ferencznek áttérési bi-
zonyítványa bekéretik. 

167. 1885. szept. 3. 33745. — Hradistyének felségfolyamod-
ványa véleményezés végett megküldetik. 

168. 1885. szept. 9. 34674. — Klein Istvánnak javitó vizsgá-
lat megengedése iránti folyamodványa véleményezés végett meg-
küldetik. 

r 
30828. sz. Értesültem arról, hogy a hitfelekezetek által fenn-

tartott némely középiskola nem állít ki a tanulók részére évenkint 
rendes iskolai bizonyítványokat, kivéve ha a tanulók magok ké-
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rik; hanem csak félévenkénti ingyenes és csakis a szülők tájé-
koztatására szolgáló magán értesítőt. 

Tekintve azt, hogy ezen utóbbiak a hiteles okmány jellegét 
nem igényelhetik s nehogy esetleg az évek múlva kikért bizo-
nyítványok kiállításánál nehézségek, illetőleg visszaélések támad-
hassanak s egyébként is az egyöntetűség érdekében kívánatosnak 
tartván: tisztelettel felkérem nagyságodat, hogy a mennyiben az 
egyházi főhatósága alatt álló középiskoláknál a fennebb felhozott 
eljárás követtetnék, elrendelni szíveskedjék, hogy a jövőben ezen 
intézetek szabályszerű évi iskolai bizonyítványokat állítsanak ki, 
s a mennyiben ilyennek elveszte esetén utóbb a tanuló annak 
újabb kiállítását kérné, azt többé ne eredeti alakjában, hanem 
hiteles másolatkép állítsák ki, nekem pedig ezen utóbbi körülményt 
tudomásomra hozzák. Budapesten, 1884. évi szeptember hó 10-én 
A miniszter helyett Tanárky s. k. 

T 

1542. ein. szám. Értésemre esett, hogy a magyarországi 
gymnasiumokból a bécsi cs. és kir. keleti academiába lépett nö-
vendékeknek úgy felvételét, mint előmenetelét a nevezett intézet-
ben sok esetben megnehezíti, sőt néha lehetetlenné teszi azon 
körülmény, hogy azok a német nyelv szóbeli és Írásbeli haszná-
latában nem eléggé jártasak, holott e nyelv nemcsak ott a leg-
fontosabb tantárgyak tannyelvét, de később, szolgálatba léptök 
után a monarchia diplomatiai közlekedésének is nagy részében 
elfogadott nyelvét képezi. 

Ugyan-e nehézség forog fenn a cs. és kir. közös katonai 
tanintézetekbe való felvételeknél is. 

Miután a középiskoláink német nyelvi oktatására nézve meg-
állapított tanczél teljes elérése esetében az említett nehézségek 
elő nem fordulhatnak s így csakis az föltételezhető, hogy a mon-
dott intézetekbe jelentkező növendékek között vannak gyakran 
olyanok, kiknek német nyelvi képzettsége ezen tanczél mértékénél 
jelentékenyen alantasabb színvonalon mozog: ennek elkerülése 
czéljából felkérem nagyságodat, miszerint saját hatáskörében oda 
igyekezni szíveskedjék, hogy gymnasiumainkban s kivált azok 
felsőbb osztályaiban egyfelől a német nyelvi oktatásnak — már 
annak kiváló gyakorlati haszna miatt is — átlagos eredménye a 
lehetőségig emeltessék, másfelől pedig a középiskolai igazgatósá-
gok figyelmeztessék azon ifjakat, kik a keleti academiába vagy 
katonai intézetekbe s később a külügyi és külkereskedelmi, ille-
tőleg közös hadseregbeli katonai szolgálatba kívánnak lépni, misze-
rint a német nyelv tanulására kiváló súlyt fektetni saját érde-
kökben kötelességeknek ismerjék. 

Budapesten, 1884. november hó 6-án Tréfort s. k. 



96 

2189. sz. A vezetéknevek megváltoztatására vonatkozó m. kir. 
belügyminiszteri engedélyek kiadásakor a törvényhatóságok mind-
annyiszor fel szoktak hivatni, hogy az érdekeltek egyházi anya-
könyveinek megfelelő kiigazíttatása érdekében a szükséges intéz-
kedéseket tegyék meg. — Azon zavarok megelőzhetése czéljából, 
melyek az egyházi anyakönyveknek valamely véletlen eset követ-
keztében megtörténhető elveszése, vagy megromlása által szár-
mazhatnak, illetőleg az 1827. évi XXII I t.-cz. ezéljára való tekin-
tetekből azonban szükségesnek tartom, hogy névváltoztatási eseteknél 
nemcsak az egyházi anyakönyvek, hanem azoknak a törvényható-
sági levéltárban őrzött másodpéldányai is megfelelőleg kiigazíttas-
sanak. Ennélfogva, hogy a törvényhatóságnál őrzött anyakönyvi 
másodpéldányoknak az illető lelkészi hivatalok által vezetett első 
példányokkal mindenekben, tehát az utólagosan bevezetett igazí-
tások megjegyzésekben is, melyek közé a névváltoztatások iránti 
bejegyzések szintén tartoznak, tökéletes megegyezése éressék el; 
van szerencsém nagyságodat tiszteletteljesen megkeresni, hogy az 
anyakönyvek vezetésére hivatott összes lelkészi hivatalokat és 
közegeket odautasítani szíveskedjék, miszerint minden névváltoz-
tatásról szóló bejegyzés alkalmával az ekként kiigazított anyakönyv 
észrevételi rovatának szószerinti hű másolatát az illető másodpél-
dány vezetésére hivatott törvényhatóságoknak hiteles alakban ha-
ladék nélkül küldjék meg. Budapesten, 1885 évi február hó 13-án. 
A miniszter meghagyásából. Tanárky s. k. 

2220. sz. Több oldalról emeltetett panasz a más egyházban 
való egybekelhetésre szükséges engedély-levelek, kihirdetési bizo-
nyítványok és a felmentés iránti kérvények bélyegkötelezettsége 
tárgyában 1883. évi julius hó 17-én 1863. sz. a. kelt körrende-
letem végpontjában foglalt azon rendelkezés ellen, melylyel a lel-
készek köteleztettek hogy a hozzájuk netán bélyegtelenül érkezett 
ilynemű okiratok és beadványok felül a hivatalos leletet vegyék 
fel és az illetékes pénzügyi hatóságokkal közöljék. 

A mennyiben e panaszok az említett rendelkezés jogosultsága 
ellen irányulnak, azok elvileg figyelembe nem vehetők ugyan, de 
tekintve a csakugyan fennforgó méltányossági körülményeket, idé-
zett körrendeletem egyéb intézkedéseinek teljes épségben tartása 
mellett, az annak végpontjában foglalt s fentebb említett rendel-
kezést a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg oda találtam 
módosítandónak, hogy a lelkészek a szóban levő bélyegköteles 
iratokra nézve, a hivatalos lelet felvétele iránti kötelezettség alól 
feltételesen felmentetnek azon esetre, ha a netán bélyegtelenül 
vagy szabályellenesen bélyegezve hozzájuk érkező, vagy előttük 
felmutatott ilyen okiratokat vagy kérvényeket el nem fogadják, 
ha azonban az említett bélyegtelen vagy szabályellenesen bélyeg-
zett okiratok és kérvényeket elfogadják, akkor az illető lelkész 
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kötelességében álland a hivatalos lelet felvétele iránt az illetéki 
szabályok 217. §-nak határozatai értelmében eljárni; ennek elmu-
lasztása az idézett szabályok 117. §-a 1-ső pontjában és a 118. 
§-ban foglalt büntető határozatok alkalmazását vonván maga után. 
Szíveskedjék nagyságod a lelkészkedő papságot ennek megfelelő-
leg utasítani. 

Budapesten, 1885. évi február hó 25-én. Tréfort s. k. 

20,301. sz. 
Az 1879. évi XVIII. törvényczikk elrendelte a magyar nyelv 

kötelező tanítását az összes népoktatási tanintézetekben és ámbár 
ismételten intézkedtem az említett törvényczikk pontos végrehajtása 
iránt, a tanítók alkalmazásánál és a magyar nyelvnek a tantervbe 
felvételénél az iskolafentartók igen gyakran tekinteten kivlil hagyják 
a törvény határozott rendelkezéseit. 

Midőn ezúttal a kir. tanfelügyelőket korábban kiadott rendele-
teimre, különösen pedig az 1879. évi XVIII. t. cz. végrehajtása tár-
gyában 1879. évi junius hó 29-én 17284. sz. a. kelt rendelettel ki-
adott „Utasítás" minden egyes pontjára újólag figyelmeztettem, egy-
szersmind a következőket rendeltem el: 

1. Letelvén az 1879 évi XVII I t. cz. 2. és 3. §§ aiban megál-
lapított határidők, ezennel érvénytelennek és semmisnek nyilvánítom, 
mint a törvény 2. §-ával ellenkező intézkedést, mindazon egyénnek 
rendes, segéd vagy ideiglenes tanítóul történt megválasztását és 
alkalmazását, ki 1882. évi junius 30-tól kezdve tanítói oklevelet 
nyert, daczára, hogy a magyar nyelvet beszédben és írásban annyira 
el nem sajátította, hogy azt népiskolákban taníthassa, vagy ki a 
képezdei tanfolyamot akár magán úton, akár tanintézetben 1882. 
évre vagy azután végezte és a magyar nyelvet tanítani szintén 
nem képes. 

2. Hasonlóképen érvénytelen az 1879. évi XVIII. t. czikk 
3. §-a értelmében azon egyéneknek 1883. évtől fogva népiskolai 
rendes, segéd vagy ideiglenes tanítókul történt alkalmazása, kik 
magyarul tanítani nem képesek és oly községekben nyertek állo-
mást, hol magyar és nem magyar ajkúak vegyesen laknak, 
vagy ha ily községekben 1879. évtől 1883. évig a tanítói állo-
mások betöltésénél a magyar nyelvet tudók mellőzésével a magyar 
nyelvet tanítani nem képes egyének alkalmaztattak. 

3. Továbbá érvénytelen és semmis azon egyéneknek tanítói 
hivatalra alkalmazása, kik a képezdei tanfolyamot 1872. évtől 1881. 
év végéig terjedő időközben végezték el és a magyar nyelvet nép-
iskolában tanítani képesek nem lévén, a törvény 3. §-a daczára 
azt mindeddig elsajátítani nem igyekeztek és a magyar nyelvi ké-
pesítő vizsgát le nem tették. 

Ha az illető tanító képességgel bírna ezen vizsga letételére 
és erre magát kötelezi, úgy megengedem, hogy e czélból egy évi 

7 
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i 
határidő adassék neki; ellenkezőleg csak azon kivételes esetben 

' maradhat állomásán, ha helyettesítésére kellően képesített tanító 
alkalmaztatik. 

Azon tanítók mellé, kik 1872. év előtt végezték a képezdei 
tanfolyamot és nyertek tanítói oklevelet, de a magyar nyelvnek 
népiskolában tanítására nem képesek, a magyar nyelvből is képe-
sített segédtanító alkalmaztassék. 

4. Az 18 79. évi XVIII. t. ez. határozatainak minél ponto-
sabb végrehajtása czéljából a kir. tanfelügyelő a szükséges okmá-
nyokat, esetleg ezek hiteles másolatait az iskolaszék utján az ér-
dekelt tanítótól bekövetelheti. 

Annyival inkább jogosítva van erre, mert az 1875 évi XXXII. 
t. ez. értelmében a tanítók az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe belé-
pésre kötelezve lévén, szükséges a tanitók okmányait a felvételre 
való jogosultságuk megállapítása czéljából is megvizsgálni, és meg-
győződést kell szerezni arról, hogy bir-e a tanító a nyugdíjinté-
zetbe felvételhez megkívántató kellékekkel, melyekhez az 1879. évi 
XVIII. t. ez. által követelt képesítés is tartozik. 

Miként pedig a kir. tanfelügyelő az 1875. évi junius hó 4 én 
13036. sz. a. kelt rendelet szerint közvetlenül szerzi be az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe felvételhez szükséges adatokat, úgy ezen 
okmányokat is köteles bekivánni. 

5. A nem magyar tannyelvű vagy vegyesen magyar és nem 
magyar tannyelvű iskolák tanítóinak képesítéséről ezek alapján 
tudomást szerezvén, a mennyiben az 1., 2. és 3. pontokban emlí-
tett esetek egyike fennforog, a kir. tanfelügyelő az illető egyházi 
főhatóságot erről azonnal értesíti, a tanítói állomás sürgős betöl-
tésére ismételten felhívja és erről ide is jelentést tesz. 

A tanítók magyar nyelvi képesítését illetőleg megjegyzem, 
hogy az csak pótlásául szolgál az 1868. évi XXXVIII. t. cz. 
133. §-ában megállapított képesítésnek. 

6. A mely magán iskolák az 1879. évi XVIII. t. cz. 5. §-ának 
meg nem felelnek, azokkal szemben a törvény 6. §-ának 4-ik pontja 
értelmében szigorúan kell eljárni. 

7. Az 1879. évi XVIII. t. cz. 6. §-ának 2. pontjában foglaltak 
értelmében a kir. tanfelügyelő a népoktatási tanintézetek tanterveit 
bekivánván, vizsgálja meg, hogy a magyar nyelv azokban a törvény-
nek megfelelően kellő kiterjedésben vétetett-e fel s legyen gondja 
arra, hogy a magyar nyelv az iskolákban miként taníttatik. Mivel 
pedig a nem magyar tannyelvű népiskolák tantervét megállapítottam 
és az illetékes hatóságoknak annak idején megküldtem, a kir. tan-
felügyelő különösen figyelmet fordítani tartozik azon körülményre, 
vájjon a népiskolák tantervei az 1879. évi XVIII. t. cz. 4 §-ának 
utolsó pontja szerint az általam kiadott tantervhez alkalmaztattak-e. 

8. A nem magyar tannyelvű tanító- és tanítónőképezdékre nézve 
a kir. tanfelügyelő a törvény 1. és 2. §§-ai, valamint a 6. §. 1. pontjá-
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ban foglaltak alapján az elöl említett „Utasítás" II fejezete értel-
mében eljárván, a tapasztaltakról jelentését megteszi. 

Az 1879. évi XVIII . t. cz. 6. §-ának 1. pontja értelmében ér-
vénytelen, és semmis mindazon tanítói képesítő oklevél, mely nem 
magyar tannyelvű tanítóképző intézeteknél 1882. évi junius hó 30-tól 
fogva a kir. tanfelügyelő vagy általam kinevezett helyettesének alá-
írása nélkül adatott ki, és egyáltalában érvénytelen a törvény 2. §-a 
értelmében mindazon tanítói oklevél, mely az említett határnaptól 
fogva oly egyénnek adatott ki, a ki a magyar nyelvet beszédben és 
írásban annyira el nem sajátította, hogy azt a népiskolákban ta-
níthassa. 

9. A mely népoktatási tanintézetben a tanterv megállapítása, a 
tanító képesítése vagy a magyar nyelv tanításának eredménye az 
1879. évi XVIII. t. cz. követelményeinek meg nem felel, azon tan-
intézet törvényszerű rendeltetésének eleget nem tehet s a hiányok 
haladéktalan pótlására van szükség. 

Miért is tisztelettel felkérem nagyságodat, hogy az előzőkben 
foglaltak szerint a kellő intézkedéseket azonnal megtenni és a kir. 
tanfelügyelőt az 1879. évi XVIII . t. cz. végrehajtásánál hathatós 
támogatásában részesíteni méltóztassék, hogy a tanintézetek az 1885/6. 
tanévre a netalán tapasztalandó bajok orvoslása után kezdhessék 
meg működésöket. 

Ha azonban a hiányok pótlására mindaddig mi sem történnék, 
úgy az 1879. évi XVIII. t. cz. 6. §-ának 3. pontjában foglalt hatá-
rozott rendelkezés szerint az 5u/o-os iskolai adó kivetése fog elren-
deltetni. 

Azon tanítók, kik nem magyar állampolgárok, magukat honosít-
tatni tartoznak, szintúgy kötelesek azok, kik külföldön nyert képesí-
tési oklevéllel birnak, a megszabott pótvizsgák letétele után okieve-
löket nostrificáltatni. Ezekre nézve 1881. évi 4832, valamint 1882. 
évi 15863 és 18257. számú körrendeleteimben részletesen intéz-
kedtem. 

A kir. tanfelügyelőket jelen rendeletem gyors és pontos végre-
hajtására utasítván ismételten tisztelettel felkérem nagyságodat, hogy 
saját részéről a szükséges intézkedéseket mielőbb elrendelni mél-
tóztassék. 

Budapest, 1885. május 28-án. 
Tréfort s. k. 

28,693. sz. 

Kérdés tétetvén hozzám az iránt, hogy az egyházi hatóságok a 
portomentes postautalványokat hivatalos pénzküldeményeiknél hasz-
nálhatják-e? a közmunka és közlekedésügyi m. kir. Minister úr f. évi 
julius hó 24-én 27.567. sz. a. kelt átiratában arról értesített, hogy az 

2* 
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1878. évi XX. t. cz. XVIII . czikke által érvényben tartott, 1865. év 
okt. 2-án kibocsátott portomentességi szabályzat VIII. czikke, és a 
„Postai Tarifák" 45-ik §-a (96. lap) értelmében az egyházi hatóságok 
és hivatolok pénzes leveleik és kocsipostai csomagjaikra nézve por-
tómentességet nem élveznek, és a kocsipostai díjmentességet csupán 
ezen hivatalos számadásokat s irományokat tartalmazó hivatalos és 
érték nélküli küldeményeikre nézve vehetik igénybe, melyeknek súlya 
a levélpostával továbbitható súlymaximumot meghaladja. 

Ezenkívül az egyházi hatóságok és hivatalok csupán az állami 
hatóságok felszólítására, az állam számára gyűjtött pénzt vagy kö-
nyöradományokat, de csakis állami pénztárakba vagy a felszólító 
állami hatósághoz küldhetnek portómentesen. 

Az állam számára gyűjtött pénzek szállítására az egyházi ható-
ságok és hivatalok a portomentes postautalványokat használhatják, 
ellenben egyéb pénzküldeményeikre portómentességet nem élvezvén, 
azokat csakis a feladáskor bérmentesítendő postautalványokon esetleg 
pénzes levelekben adhatják fel a postára. 

Miről Nagyságodat szives tudomás és miheztartás végett, ezen-
nel értesítem. A minister meghagyásából: Tanárky Gedeon, állam-
titkár. 

Budapesten, 1885. julius hó 29-én. 

33. Olvastatván az ezen közgyűlés jegyzőkönyvének 16. pont-
jában kiküldött albizottság jelentése, melyben a kerületi magyar ol-
vasó könyv kiadására vonatkozólag, az egyházkerület és Hornyánszky 
Victor budapesti nyomdai czég között kötendő szerződési tervezethez 
több módosítást hoz javaslatba s nevezetesen a szerződési tervezet 
4 pontjához hozzá teendő „és bekötni" a szerződés 5-ik pontjában pe-
dig határozottan kiteendő, hogy az olvasó könyv népiskoláinkban 
való behozatalának kötelezettsége, csak az első 10,000 példányból 
álló kiadásra szól, és hogy minden további kiadásnál, minthogy vál-
toztatások a könyvön bizonyára szükségeseknek fognak mutatkozni, 
a népiskolákba való behozatal kérdése szabad egyezkedés tárgyát 
képezendi, — végtére az 5-ik pont még azzal is kiegészítendő, hogy 
„a behozatal kényszere a budapesti népiskolákra ki nem terjed". 

Mind ezen ajánlott módosítások elfogadtatnak s a szer-
ződésnek ez értelembeni végleges megkötésére felkéretik 
püspök úr s az egyhk. jegyző Králik Lajos ur. 

34. Előterjesztetik a felügyelő úr által, a báró Baldácsy prot. 
alapítvány igazgatóságának f. é. april 19-én Budapesten megtartott 
közgyűléséről szóló jegyzőkönyv. 
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Tisztelt Közgyűlés ! 

Az 1883. évi január hó 18-án tartott közgyűlésen elfogadott 
szervezeti szabályok alapján, alig kezdette meg működését az igaz-
gatóság, már is, rövid idő múlva, megbénítva lön működése, azon 
súlyos veszteségek által, melyeket elnökének és egy másik nagy 
érdemű tagjának, Török Pálnak gyászos elhunyta folytán szenvedett. 

E gyászos események következtében még ugyanazon évben 
második közg)mlés tartása vált szükségessé, melynek feladata volt 
kiegészíteni és kellő működésre képessé tenni az igazgatóságot. 

Ez az 1883. évi deczember hó 8-án tartott közgyűlésen meg-
történt s az ekkép kiegészített igazgatóságnak teendői közé tarto-
zott, nemcsak a folyó ügyek vezetése s elintézése, hanem, az 1883. 
évi január hó 18-iki közgyűlésen meghatározott szabályok keretében, 
az uj szervezés megalkotása és keresztülvitele is; továbbá az uj 
haszonbérbeadás iránt való fontos intézkedések beható tárgyalása és 
megtétele. 

Az utóbbira nézve csak legközelebb fejeztethetvén be az intéz-
kedések legalább azon határig, hogy az igazgatóság a maga részéről 
határozott megállapodásokat terjeszthessen elő; ehez járulván, hogy 
a vagyonátruházási illeték nagy fontosságú ügye szintén csak a leg-
utóbbi időben nyert végelintézést: mindezideig nem volt az igazgató-
ság azon helyzetben, hogy épen a legfontosabb kérdések függőben 
léte miatt kellő tájékozást nyújtó jelentést terjeszthessen elő. 

Tekintve egyfelől, hogy ezen idomár most bekövetkezett; tekintve 
másfelől, hogy az 1883. évi deczember 8-án tartott közgyűlés elé, a 
fennebb említett szomorú események folytán, az 1883-ik évre vonat-
kozólag nem volt jelentés terjeszthető : ezeknél fogva van szerencsénk, 
mind a két lefolyt évre nézve, és hogy minél teljesebb képet nyujt-
sunk, kiterjeszkedve némely, a folyó évben elintézett ügyre is, tisz-
telettel a következőket jelenteni s egyszersmind az illető pontoknál 
javaslatainkat megtenni. 

1. Az 1883. évi deczember hó 8-iki közgyűlésen történt kiegészí-
tés folytán, első gondjaink közé soroztuk a szabályos ügymenet 
mielőbbi szervezését és elkészítettük s megállapítottuk az ügyviteli 
és kezelési szabályokat, melyeket van szerencsénk ezennel A. alatt 
csatolva tudomás végett bemutatni. 

Ezen ügyviteli és kezelési szabályzatba foglaltan eszközöltük a 
tisztviselői fizetések meghatározását s állapítottuk meg a szervezeti 
szabályok értelmében a hivatali utasítást, 

Az ezen szabályzat szerint rendszeresített alapítványi ügyész dija 
évi 500 frtban és kiküldetések esetében napidíja, utazási költségén 
felül 10 frtban határoztatott meg s ezen hivatalra Szilágyi Sándor vá-
lasztatott meg. 

Arra nézve, hogy mely időponttól kezdődjék rendszeresített fize-
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tése: az igazgatóság — tekintettel arra, hogy nevezett ügyvéd ur az 
ügyviteli szabályok megállapításáig az addigi feltételek, t. i. díjfel-
számítás mellett bízatott meg — kezdeti időpontnak 1884. évi julius 
hó első napját határozta; addig eljárási díjai, felszámításának vizs-
gálata alapján lévén megállapítandók. 

Az igazgatóság jegyzőjére nézve ezen szabályzat kapcsában, a 
díjazás kérdésében szintén intézkedni kellvén, és pedig egyszersmind 
a multat illetőleg: a jegyzői rendszeresített tiszteletdíj évi 600 fo-
rinttal s az irodai átalány évenkinti 160 frttal állapíttatott meg 
akkép, hogy ezek 1884. évi január hó elsejétől fogva já rnak ; — a 
korábbi hét évi időszakra nézve pedig, jegyző ur díjtalannak kíván-
ván tekinteni működését, részére, irodai szerek, kőnyomdai, nyom-
tatási, irodai s egyéb, azon idő alatt felmerült költségei fejében 
400 frt utalványoztatott. 

2. A jelenlegi haszonbérlet 1886. évi szeptember hó 29-én lejár-
ván, kötelességünknek ismertük az uj haszonbérbe adásra nézve ideje 
korán beható megfontolás tárgyává tenni, ugy az annál kötendő eljá-
rást, valamint mindazon módozatokat és feltételeket, melyek egyfelől 
a birtokok állagának épségben és jó karban fenntartására, másfelől 
lehetőleg előnyös és biztos bérjövedelem elérésére, czélszerűeknek 
mutatkoznak. 

E feladatunk megoldásában akkép jártunk el, hogy megállapít-
tatván mindenek előtt a főbb elvek és feltételek, az ezek alapján 
elkészített szerződési tervezetek újra átvizsgáltattak s a szerződési 
pontozatok részleteikben is meghatároztattak, ugy, hogy ezek alap-
ján a vállalkozni kívánók mindenirány ban teljesen tájékozva tehetik 
meg ajánlataikat. 

A szerződések minden részletére ezen jelentésünkben nem ter-
jeszkedhetünk ugyan ki, szükségesnek látjuk azonban megállapodá-
saink közül a főbb pontokat következőkben kiemelni. 

I lyenek: 
a) A haszonbérbeadás ajánlati tárgyalás utján történik. 
b) A birtokok nem mind együtt, hanem külön adatnak ki, külön-

böző időtartamra, a következő csoportok szerint, u. m. 
I. a nagy-körűi gazdaság, mely 1200 D-öles holdakban 1735 

holdat tesz, 9 évre; 
II. a kőtelki gazdaság, mely 1200 D-öllel számítva 1767 hold, 

szintén 9 évre; 
III . a tisza-roff-gyendai, mely 1200 • -ö l le l számítva 1873 hold, 

10 évre; 
IV. a fegyverneki, mely 1200 D-öllel számítva 1805 hold, 

10 évre ; 
V. a palotás-szent-iványi gazdaság, mely 1200 •-Öllel számítva 

965 hold, 11 évre; s 
VI. Dévaványán a dosztai gazdaság, mely 1200 D-ölével 1937 

hold, 12 évre; a külön kiadás elvétől csupán azon kivételnek lévén 
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helye, hogy a nagykörűi birtok a kőtelkivel, a tisza-roff-gyendai pe-
dig a fegyvernekivei együtt is kiadatnak. 

' c) Hasonlókép külön adatnak ki és pedig 6 évre, a korcsmák s 
italmérési jogok, kivéve Tisza-Roff-Gyendán a kormói csárdát, — 
továbbá a halászati jog s némely házak és beltelkek. 

cl) Albérbe adás csupán az italmérési, halászati és vadászati 
jognál és Fegyverneken, a mintegy 50 holdnyi elszórtan fekvő tel-
keknél engedtetik meg. 

e) Kautiókép oly összeg teendő le készpénzben vagy állampapí-
rokban, mely a félévi haszonbéren felül az adók és pótadók félévi 
összegének megfelel. 

f ) A kataszteri költségen kivűl minden adó és teher haszonbér-
lőt illeti, s bérleengedésnek nincs helye. 

g) Az épületek folyton leltári jó karban tartandók s adandók 
át, tűz ellen az alapítvány nevére biztosítandók. 

h) A művelési módra nézve a többi szokott feltételeken kivűl 
szabályul tűzetik, a szántóföldek Vc részénél a fekete ugar. Ettől 
azonban eltérésnek s ugyanazon mag vethetésének van helye, nagy 
mérvű árvíz vagy belvíz esetén a nagyküriii, kőtelki, szentiványi 
és dévaványai birtokoknál és Tisza-Roff-Gyendán, a gyendaréti 
résznél. 

i) Belvíz szabályozásnál tőketörlesztés csak hosszú lejáratú 
kölcsönöknél terhelje a bérlőt. 

k) A pénzértékének csökkenése esetén 35% arany ágion túl, a 
haszonbérletet terhelje az agio. 

Befejezve lévén ezek szerint a szükséges előintézkedések, 
intézkedtünk az ajánlati hirdetmény kibocsátása iránt. 

3. Az alapítványra vagyonátruházási illeték fejében eredetileg 
75049 frt 73 krral kiszabott és 32841 ftra leszállított összeg további 
leszállíthatása végett, szükséges lévén annak meghatározása, hogy 
az egyes superitendentiák, a reájok eső jövedelmi összeget, mely 
arány-kulcs szerint kivánják az illeték-köteles és illeték-mentes czé-
lok között felosztani: a főtisztelendő egyház kerületek felkérettek 
erre vonatkozó határozataik meghozatalára, minek folytán határo-
zatok meghozattak és közöltetvén a mult év folyamában az igazga-
tósággal ,a nagyméltóságú pénzügyi minisztériumhoz felterjesztettek. 

Ezen határozatok szerint az illeték-köteles és illeték-mentes 
czélok közti megosztás aránykulcsa, az egyes superintendentiák által 
következőleg állapíttatott meg. 

Ugyanis : 
a) a dunamelléki ref. egyházkerület, által illetékmentes czélra 

fordíttatik a reá eső alapítványi tiszta jövedelemből 18/24 rész, ille-
ték-köteles czélra %4 rész, 

b) a tiszáninneni ref. egyházkerület által illetékmentes czélra 
%4, illetékköteles czélra 15/24, 
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c) az erdélyi ref. egyházkerület által illetékmentes czélra lfi/24, 
illetékkötelesre 6/24 rész, 

d) a tiszai ág. h. ev. egyházkerület által, mely végleg nem 
nem határozott, a többi kerületeknél előforduló kisebb részt véve 
fel — illetékmentes czélra 6/24 rész, illetékköteles czélra 18/24 rész, 

e) az erdélyi ág. h. ev. egyház által illetékmentes czélra 8/24, 
illetékköteles czélra 16/24 rész, 

f ) az unitárius egyház által illetékmentes czélra 18/24, illeték-
köteles czélra °/24 rész, 

g) a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület által illeték-mentes 
czélra ü/24, illetékköteles czélra 1&/24 rész, 

lij a dunántuli ág. h ev. egyházkerület által illetékmentes 
czélra 18/24 rész, illetékkötelesre 6/24 rész, 

i) a bányai ág. h. ev. egyházkerület által illetékmentes czélra 
18/24 rész, illetékkötelesre 6/ 24 rész, 

kJ a tiszántúli ref. egyházkerület által illetékmentes czélra 8/24 
rész, illetékköteles czélra l6/24 rész és 

IJ a dunántuli ref. egyházkerület által illetékmentes czélra 18/24 
rész, illetékköteles czélra 6/24. 

Ezen határozatok a nagyméltóságú pénzügyi minisztériumnak, 
a pénzügyi igazgatóság által folyó évi 8942. sz. alatt eszközölt, 
69632/884. sz. határozata szerint, — az illetékkiszabás, illetőleg 
mérséklés alapjául elfogadtatván s ennek folytán a 24. rész tizen-
egyszeres fölvétele mellett, az egész alapítvány összes jövedelme 
összesen 264 részt képezvén, ebből az illetékezésnél irányadásul 
szolgáló becsérték 148 része vétetett illetékmentesnek, 116 része 
pedig illetékkötelesnek s az illetékköteles érték után az illeték ösz-
szesen 15037 frt 02 krral szabatott ki, illetőleg a korábbi 32841 frt 
24 kr. ezen összegre mérsékeltetett. 

E kedvező határozat folytán, — hogy kamatteher ne háruljon 
az alapítványra, — a fennti illetékösszeg haladéktalanul kifizettetett. 

Melyeket midőn jelenteni van szerencsénk, a 15037 frt 02 kr. 
illetéknek, a főtisztelendő egyházkerületek által meghatározott 
aránykulcs alapján való megoszlására vonatkozólag, bemutatjuk 
egyúttal B) alatt a számszerű kimutatást. 

4. Az 1883. évi deczember hó 8-án tartott közgyűlés jegyző-
könyvének 5-ik pontjában foglalt határozata szerint, közölvén a 
superintendentiákkal a közgyűlés azon indítványát, hogy néh. 
Török Pál özvegyének két év alatt két egyenlős részletben fizetendő 
8000 frt adományoztassék : a beérkezett határozatok szerint ehhez 
valamennyi egyházkerület hozzájárult s ennélfogva néh. Török Pál 
özvegye részére 1884-ben az első részlet kifizettetett. 

5. Az alapítvány dévaványai birtokához tartozó kéthalmi ma-
jorra s a hozzátartozó, ugyancsak a kéthalmi és a keréktói dűlőben 
fekvő 18 kat. hold 257 Dől területre nézve, még a volt alapítványi 
bizottság elhatározta, hogy, mivel e terület egészen külön fekszik s az 
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épületek a gazdaság vitelére nem szükségesek, sőt fenntartásuk csak 
teher : ennélfogva e terület a rajta levő épületekkel megbecsültetvén, 
mihelyt alkalom nyílik, értékesíttessék. 

Ez alkalom megnyílt 1883-ban, mikor is Herzog Péter és Herzl 
Tivadar készeknek nyilatkoztak azt 8000 frton megvenni. 

Ennek folytán a szerződés a tisztelt közgyűlés helybenhagyá-
sának fenntartása mellett meg is köttetett s a vevők a vételárt le-
fizetvén, azon egyelőre 5°/o-os magyar földhitelintézeti záloglevelek 
vásároltattak s a magy. földhitelintézetnél letétbe helyeztettek. 

A szerződést C) alatt csatolva, azon javaslattal terjesztjük a 
tisztelt közgyűlés elé, hogy azt helybenhagyni, a vételár fejében a 
magyar földhitelintézetnél letett 8000 frtra nézve pedig elrendelni 
méltóztassék, hogy az alkalom adtával, ingatlan vásárlására for-
díttassák, 

6. Fegyverneken az alapítvány egyik beltelke, mely még 
Piacsek örökösök nevén áll, be lévén ékelve gr. Hunyady Imre ur 
beltelkei közé s báró Prónay Dezső igazgatósági tag ur által esz-
közölt helyszíni szemle folytán ajánlatosnak mutatkozván, ezen 
beltelket gr. Hunyady Imre ur szomszédos beltelkével elcserélni: 
ez irányban több lépés történt, de gr. Hunyady Imre ur, beltelkét 
eladni óhajtván, az igazgatóság pedig vételre nem érezvén magát 
jogosultnak, mindeddig eredménytelenül; minek folytán az igazgató-
ság intézkedett a Piacsek-féle telekkönyv mielőbbi tisztába hoza-
tala iránt. 

7. Az épületekre kiváló gondot fordítottunk a lefolyt két évi 
időszak alatt is, azok évenként ősszel és tavaszszal megvizsgáltat-
tak s a talált hiányok kiigazittattak. 

A volt alapítványi bizottság 1883. évi január 11-én kelt jelen-
tése szerint, az összes épületek már leltározva voltak, csak a Szent-
Iványon emelt dohánypajták és cselédlakok nem vétettek még fel 
akkor, miután még az építő jótállása le nem járt. 

Azóta ezen jótállási idő eltelvén s az épületek rendben levők-
nek találtatván, a leltárba fölvétettek s Lissauer Ignácznak cautiója 
kiadatott. 

Felmerült azonban uj építkezés szüksége is. 
Kitűnt ugyanis a báró Prónay Dezső úr által eszközölt helyszíni 

szemle alkalmával, hogy Fegyverneken hiányzanak a szükséges 
épületek. 

Elhatároztatott ennélfogva, hogy a Gábris és Bálint-féle ma-
jorban, a birtoknak mintegy közepére, ott, hol a bérlőnek jelen-
legi ideiglenes épületei vannak, körülbelől 48 ökörre istálló és 
10—12 cseléd számára lakház építtessék; továbbá magtár is hiá-
nyozván, azon esetre, ha Hunyady Imre gróf úrral a csere nem 
létesül, egy magtár is állíttassék fel. 

Ezek felépítése esetére a haszonbéri szerződésbe fölvétettek a 
megfelelő intézkedések. 
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8. Az összes birtokok földadója 1883. évben 5396 frt 48 krt 
tett, mely összeggel szemben az új földadókataszteri munkálatok 
folytán, a kataszteri jövedelem tetemes emelése következtében, 
1884. évre az adó 7115 frt 17 krral irányoztatott elő. 

A felszólamlások és helyszíni tárgyalások alkalmával megté-
tetvén a kifogások, a név és térfogati hibák, a meg nem felelő 
művelési ág és minőségi osztályba sorozás, valamint a más föl-
dekhez képest egyenlőtlen osztályozása ellen: az eljárás ered-
ménye az volt, hogy — 1678 frt 38 kr adó leíratott s az összes 
birtok adója 5439 frt 79 krban állapíttatván meg, az emelés össze-
sen 40 frt 39 krt tesz. 

Ez azonban még nem végleges s a járási, kerületi s orszá-
gos bizottságok felülvizsgálatától függ. 

9. A heves-szolnok-jászvidéki Tisza és belvíz szabályozó 
társulat részéről gátfenntartás czimén az 1860—1876. évekre ki-
utalványozott adóvisszatérítési összegből a szolnoki kir. adófel-
ügyelő az alapítvány folyó adójára 3342 frt 48 7« krt, Földváry 
Árpád tartozására pedig 1854 frt 74 krt visszatartván, felebbezés 
folytán ezen összegek kifizettettek és hatósági letétbe helyeztet-
tek ; hasonlag befizettettek s szintén letétileg kezeltetnek, azon 
összegek is, melyek annak idején az adófelügyelő által le nem 
vonatván, az adóvisszatérítési összeg kiegészítésére az alapítvány 
által voltak lefizetendők. Ezek : a Dévaványa városa által köve-
telt 198 frt. 95 kr állami adó, — 390 frt 02 kr. községi adó és 
27 frt 44 kr. megyeszékház építési adó. 

Az ekkép teljesen kiegészített és letétileg kezelt adóvissza-
térítési összegre több igény emeltetvén, bírói ítélet által fog eldön-
tetni, kit és mely részben illet az. 

10. A kölcsöntörlesztési részletek és kamatok, valamint a sza-
bályozásí járulékok az illető szabályozási társulatoknál, illetőleg az 
adóhivataloknál kifizettettek, kivéve a Hortobágy-Berettyó szabá-
lyozó társulat 240 frtos követelését, melyre nézve a foglalás is felol-
datott, mert e társulatnál az alapítványnak joga van kikebleztetését 
kivánni. 

Kikeblezés iránt már tényleg több birtokos pert folytat; mi 
pedig bevárni óhajtjuk e perek kimenetelét, hogy ahoz képest lépé-
seinket megtehessük. 

11. A Berettyó-öblözetnél, az alapítvány 864 holddal vonatván 
be, holott 300 holdnál nincs több ártere, a tett lépések folytán a rec-
tificatio tárgyában legújabban uj tárgyalás tartatott. Ezen társulat-
nál 1885. évi junius l-ig befizetendő járulékként 123 frt 34 kr. vet-
tetett ki. 

12. A heves-szolnok-jászvidéki Tiszaszabályozási egylet sza-
bályozási czélokra 1883-ban újra 100,000 frt kölcsönt vett fel, miből 
az alapítvány ártéri birtokát 2819 frt 80 kr terheli, mely félévenkint 
84 frt 59 krral törlesztendő. 
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Ugyanezen társulat a kataszteri igazgatósággal való leszámolás 
alapján, gátfenntartás czimén, adóvisszatérítési évi járandóságát 
49,830 frt 11 krban állapította meg; miből az alapítványra évne-
gyedenként 350 frt 40 kr. esik s az 1884. és 1885. évekre eső járan-
dóságok, a társulati közös költségre fordíttatnak. 

13. A közép-tiszai társulatnál az adóvisszatérítés 1878. évi 
augusztus hó 8-tól 1882. év végéig terjedő időszakra megtörtént s a 
visszatérített adóösszegből kifizettetnek s beváltatnak a kisajátítások 
alapján kibocsátott kötvények. Ily kötvény, melyek egyenként 50 
frtról szólnak, az alapítványnál kisajátított birtokrészletek után, 29 
drb jutott az alapítványnak. Ezekből 5 drb kisorsoltatván, ezeknek 
250 frt beváltási ára, valamint a még kisorsolatlan 24 drb kötvény, 
tőke gyanánt leendő kezelés végett, a magyar földhitelintézetnél he-
lyeztettek el. 

E társulatnál a tisza-roff-gyendai és fegyverneki birtokokra ki-
vetett évi járulék — 398 frt 47 krt tesz, mely az adók módjára ne-
gyedévenkint fizetendő. 

14. A kőtelki telekkönyv bonyolult ügye, legnagyobb részt be-
fejezéshez jutott, a mennyiben az első bíróság határozatával 16 bir-
tokos neve kitöröltetett. De egyik birtokos terhei nem töröltetvén s a 
kért lejegyzés sem rendeltetvén el, a határozat eme részei ellen fel-
folyamodás adatott be. 

15. A korábbi jelentésekben is már említett szavatossági per, 
melyet Horthy szül. Halasy Paula indított az alapítvány ellen, azon 
pontig haladt előre, hogy a perbeli szóváltások befejeztettek s jelen-
leg határozathozatal alatt áll. 

16. Már az 1883. évi január 11-én kelt jelentésben említve volt 
a Polgár József által Fegyverneken elkövetett határsértés, azóta 
pedig Steigenberger Salamon követett el Szent-Iványon határsértést. 
Mind a kettőre nézve megtétettek a törvényes lépések, de még vég-
eldöntés nem következett be. 

17. Dévaványán Fischer Márton egy magán útat elzáratván, ez 
ügyben az alispán első ízben feloldotta a szolgabírói határozatot és 
helyszíni szemlét rendelt A szemle után hozott ujabb szolgabírói 
határozatban is az út közutnak minősíttetvén, felebbezés adatott be 
az alispánhoz, mely még elintézés alatt áll. 

18. Ugyancsak Dévaványán a regaléra nézve felmerült, már a 
mult jelentésben említett ügyben, a szolgabíró ismét sérelmes határo-
zatot hozott, ezt azonban az alispán megváltoztatta. 

19. Felszólítás érkezvén az erdő-törvény alapján, az üzemterv 
bemutatására, az igazgatóság részéről bejelentetett, hogy az alapít-
vány beültetett területei nem erdők, a tiszai füzesekre nézve pedig, az 
erdőtörvény 19. §-ban emiitett jogkedvezmény alkalmazása kéretett. 

20. A gyendai birtok határán húzott árok partját Keppicli Emil, 
a szomszédos kubikból annyira felmagasítván, hogy a vizlefolyást 
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akadályozta; az ennek folytán emelt panaszra a gát eltávolítása ren-
deltetett el, mit azonban a másik fél felebbezett. 

21. Még a boldogult alapító haszonélvezete idejéből t. i. 1877-ről 
fennmaradt 104 frt 16 kr. megyeszékház adó erejéig, a bérlő ingói 
lefoglaltatván, egyfelől ki kellett fizetni az illető összeget, másfelől 
azonban beadatott a folyamodás az iránt, hogy, miután a követelés 
elévült, de különben is a gr. Huuyady-féle kihasitások folytán csak 
27 frt 44 kr. terhelte az alapitót, — a behajtott összeg téríttessék 
vissza. 

22. Az 1876-iki árviz költség czimén 123 frt 68 '/« kr. hajtat-
ván be, az ennek visszatérítése iránt beadott kérvényt Jász-Nagy-
Kun-Szolnok megye közigazgatási bizottsága elutasította, miért is a 
pénzügyi közigazgatási bírósághoz felebbezés adatott be, határozat 
azonban még nem hozatott. 

23. Mint fölebb említtetett, az alapítvány ügyésze 1883-ban és 
1884. első felében, a korábbi feltételek mellett működött s ezen idő-
szakra ugyancsak a korábbi módon, felszámításának megvizsgálása 
alapján, állapíttattak meg díjai. 

Megállapíttatott az alapítványi ügyész részére, tekintettel fon-
tos s a rendesnél fokozottabb mérvű eljárásaiért, az 1883-ik évre 
vonatkozólag 3400 frt, az 1 884-ik év első felére pedig 2211 frt 50 kr. 
s ezen összegek ki is fizettettek Ezek közül az utóbbi, mint 1 885-
ben tett kiadás, csak a folyó évi számadásban fog annak idején 
elszámoltatni. 

24. Áttérve számadásaink előterjesztésére, ezt az 1883-ik évre 
vonatkozólag, a jelentésünk bevezetésében említett okoknál fogva, 
csak az elszámolás korábbi módja szerint tehetjük. 

Az alapítványi pénzek az 1883. évi január 18-án tartott köz-
gyűlésen kifejezett óhaj értelmében a magyar földhitelintézetnél 
kezeltetvén, az onnét kiutalványozott, vagy egyébként fölvett ösz-
szegekről pedig az alapítványi ügyész levén köteles az igazgatóság 
s alapítvány részére számadást vezetni: az igazgatóság ezen általa 
megvizsgált és rendben találás folytán elfogadott számadásokat ter-
jeszti egyszersmind saját számadásaiként a tisztelt közgyűlés elé. 

Csatoljuk B) és E) alatt a magyar földhitelintézetnek folyó 
számláit is először is a „Követel" rovatban foglalt bevételekre nézve 
előterjesztjük : 

a) hogy a D) alatti, az 1883-ik év első felére vonatkozó szám-
lában nmlt évi egyenlegként fölvett 10531 frt 63 kr. maradvány, 
megfelel az 1883. évi január hó 11 -iki jelentésben kimutatott 1882. 
évi pénztári maradványnak ; 

b) hogy mind a két számlában bérösszegek, szelvény s egyéb 
kamatjövedelmek czimén foglalt tételeket teljesen igazoltaknak talál-
tuk s ilyenekül elfogadtatni kérjük. 

A „Tartozik" rovatban foglalt kiadásokat illetőleg, több tétel 
fordul elő Szilágyi Sándor ur nevére. Ezekre nézve megjegyezzük: 
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a) hogy T)) alatti számlában előforduló 3178 frt, a Szilágyi ur 
részére 1882. évi munkadíjai fejében megállapított 4178 frtnak, az 
1882- ik év folyamán előleggel nem fedezett része fejében fizettetett ki; 

ß) hogy a február hó 27-én fölvett 3300 frtból, 1000 frt 
Szilágyi Sándor urnák költségelőlegre, 2300 frt pedig, szabályozási 
költségek és szabályozási kölcsöntörlesztések és kamatok fizetésére 
utalványoztatott; 

?) hogy a Szilágyi Sándor ur által 1883. évi junius hó 2-án 
fölvett 134 frt 45 kr, a kéthalmi birtokból vett záloglevelek árának 
kiegészítésére fordíttatott; és 

§) hogy az E) alatti számla szerint Szilágyi Sándor ur által 
fölvett 7000 frt, a számadása mellett fekvő okiratok tanúságaként 
adóvisszatérítés czímén való befizetésekre s a vízszabályozó társula-
toknál fizetendő törlesztési járulékok, kamatok és folyó szabályozási 
költségek fizetésére fordíttatott. 

Á D) és E) alatti számlák „Tartozik" rovatánál, a többi téte-
lek jogezímének igazolt volta magából a számlából eléggé kitűnik. 

A mi a Szilágyi Sándor ur által, az általa a fönnebbiek szerint, 
a földhitelintézetnél, vagy egyébként fölvett összegekről 1883. évi 
január hó 1-től, 1883. évi deczember hó 31-ig vezetett számadást 
illeti, erre nézve a benne előforduló nagyszámú s többnyire kisebb 
összegű tételre való tekintettel, csak annak kijelentésére szorítkoz-
hatunk, hogy azt tételről tételre történt megvizsgálás után rendben 
levőnek találván, mint helyeset elfogadtuk s az 1883-ik évi pénztári 
maradványt 684 frt 14x/2 krral, kellőleg kimutatottnak találtuk 

Ezek alapján az 1883 ik évi kezelés eredményekép, pénztári 
maradványul a most emiitett 684 frt 14V2 kr. 
s az E. alatti, a magyar földhitelintézet máso-
dik félévi számlájában kimutatott 15074 „ 25 „ 

összesen tehát 15758 frt 391/« kr. 
jelentkezik. 

Előterjesztvén' ezekben az 1883-ik évre számadásunkat, tiszte-
lettel kérjük azokra nézve a fölmentvény megadását. 

25. Az 1883-ik évi deczember hó 8-án tartott közgyűlésen nem 
levén költségirányzat előterjeszthető, 1884-ben pedig, a jelzett oknál 
fogva közgyűlés nem tartatván, az 1884-ik évre költségvetés nem 
állapíttatott meg. 

Mind e mellett az igazgatóság a maga részéről elkészítette 
1884-re a következő költségvetést: 

I. Fedezet. 

1. A magyar földhitelintézetnél az ügyész számadása szerint 
pénztármaradvány a fennti 24-ik pont szerint 15758 frt 397, kr. 

2 Haszonbér 42488 „ — 
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3. Kamat a földhitelintézeti pénzek után . 300 frt — kr. 
4. 120 frtos vasúti kötvény szelvény jö-

vedelme 6 ,, 94 „ 

összesen 58553 frt 331/. kr. 

II. Szükséglet. 
1. A magyar általános biztosító társaságnál 1884. évi május és 

november hó 15-én fizetendő a 100,000 frtos kölcsön törlesztésére és 
bélyegre 23103 frt — kr. 

2. Az ármentesítő társulatoknál szabályo-
zási kölcsön törlesztések és kamatokra . . . 5381 „ 67Va „ 

3. A pesti ref. theol. intézet részére tett 
10500 frtos alapítvány 6° 0 kamata . . . . 630 „ 

4. A dunamelléki ref. egyházkerület lel-
kész özvegyei s árvái részére tett alapítvány 
5°/o kamata 50 „ 

5. Administrationalis költség . . . . 4000 „ 
6. Földhitelintézetnek kezelési jutalék s 

őrzési-díj 200 „ 
7. A dévaványai birtok után a pénzügymi-

nisterium állal visszafizetni rendelt összegre és 
kamatra 650 

8. Török Pálné részére megszavazott ado-
mány első fele 4000 „ — „ 

9. Rendkívüli s előre nem látott kiadások 1500 „ — „ 
10. Bevételi többlet . 19038 „ 66 „ 

ii ii 

összesen 58553 frt 33x/a kr. 

Midőn ezt előterjeszteni van szerencsénk, kérjük egyszersmind 
a többször felhozott okoknál fogva, hogy azt utólag helybenhagyni 
és megállapítani méltóztassék. 

26. 1884-ik évi számadásunk alapjául, a 24-ik pontban előter-
jesztett, a megállapított kezelés természetéből folyó okoknál fogva, 
szintén a magyar földhitelintézetnek F. és Gr. alatt bemutatott folyó 
számlái s az ügyész által ezzel kapcsolatban vezetett s az 1884-ik 
évre általunk szintén tüzetesen megvizsgált s elfogadott számadása, 
szolgálnak. 

Ezeknek igazolt tételei alapján, a 25-ik pontbeli költségelő-
irányzat rovatai szerint összeállítva, az 1884-ik évről következőleg 
számolunk. 
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I. Bevétel. 

1. az 1883. évi pénztári maradvány ösz-
szesen 15758 frt 397* kr. 

2. Haszonbérre befolyt az előirányzott ösz-
szeg helyett az F. és Gf. alatti folyó számlák 
szerint . . . . 32712 „ —1 „ 

Megjegyezzük ennél, hogy a bérlő a hátra-
lékos összeg után 6% kamat fizetésre kötelez-
tetett. 

3. Kamatjövedelem ugyanazon számlák 
szerint 472 „ 02 „ 

4. Vasúti kötvény jövedelme 7 „ 04 „ 
5. A kéthalmi major vételárán vásárolt zá-

loglevelek szelvényeiből befolyt 399 „ 50 „ 
6. Szilágyi Sándor ur számadása szerint a 

közép-tiszai társulat által fizetett kisajátítási 
tőke kamata fejében fizettetett 57 „ 52 „ 

összesen ~ 49436 frt 47% kr. 
Ebez járul még a kautió szelvényeinél, a 

bevett és a bérlőknek kiszolgáltatott összeg 
közti különbözet 3 „ 23 „ 

tett tehát a bevétel összesen . 49439 frt 707a kr. 
s e szerint az előirányzott 58553 „ 3 3 „ 

nál " 9113 frt 63 kr^ 
ral kevesebbet. 

II. Kiadás. 

1. A magyar általános biztosító társaságnál törlesztés és kamat, 
bélyeggel együtt tett az F. és Gf. alatti szerint . 23098 frt 75 krt. 

2. Ármentesítő társulatoknál, törlesztés, ka-
mat és évi költség, a Szilágyi Sándor ur szám-
adása mellett fekvő számlák szerint összesen . 3754 „ 38 „ 

3. A pesti ref. ev. theologia és a dunamelléki 
ref. egyházkerület részére alapítványi kamat, 
együtt . 680 „ - „ 

4. Administrationalis költség, és pedig : 
a) a jegyző részére hét évi költségei fejé-

ben utalványozott . . . . 400 frt — kr. 
b) az ügyész 1883-ikévi 

munkadíjainak, 1883-ban elő-
leggel nem fedezett hátraléka 2400 „ — „ 
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c) ügyészi költségek 
(napdíj, uti-, élelmezési- stb. 
kiadások, 1884-ben s az 1884. 
év második felére járó rendsze-
resített fizetés és átalányból 
1884-ben kifizetett 705 forint 
13 kr.) összesen . . . . . 2146 „ 51 „ 

ri ii 

összesen 4946 „ 5 1 „ 
5. A földhitelintézetnek jutalék s őrzési díj 196 „ 90 „ 
6. A dévaványai birtok után fölvett adó-

visszatérítések fejében, visszafizettetett . . . 720 „ 37 „ 
7 Török Pálnénak 4000 
8. A kéthalmi eladott rész után megtérített 

haszonbér , 599 „ 25 „ 
összesen T 37996 frt 16 kr. 

Afennebbi c) pontra nézve megjegyeztetvén, hogy az ügyészi 
számadásban 544 frt 87 kr. hiány volt kimutatva, de mivel ez az 
1884. év második felére járó ügyészi fizetés s átalány egészben való 
kiadásba helyezéséből származott s annak 1884-ben nem fedezett 
részét képviselte : a jelen számadásba az e czímen 1 884-ben tényleg 
kiadott összeg vétetett csak fel, az 1885-ben kifizetett 544 frt 87 kr. 
pedig annak idején fog elszámoltatni. 

Levonatván a 49439 frt 70 kr. 
összes bevételből, a 37996 „ 16 „ 
kiadás, az 1884-ik pénztári maradvány a Gr. alatti 
számlában kitett egyenlegnek megfelelőleg . . 11343 frt 54 krt 
tett s e szerint az előirányzott . . . . . . 19038 „ 66 „ 

nál " 7695 frt 12 kr-
ral kevesebbet. 

Tisztelettel kérjük ezen 1884-ik évi számadásunkra nézve is a 
felmentvény megadását. 

27. Van szerencsénk az 1885-ik évre vonatkozólag a költség-
előirányzatot, azon megjegyzéssel bemutatni, hogy az az eredetileg 
előterjeszteni szándékolt előirányzattól annyiban eltér, a mennyiben 
a jelenleg előterjesztett javaslatnál az időközben fizetendővé vált 
vagyonátruházási illeték is figyelembe vétetett. 

I. Bevétel. 

1. Pénztári maradvány a 26-ik pontban előterjesztett számadás 
szerint 1884-ről 11343 frt 54 kr. 

2. Schweiger testvéreknek a mult évről 
hátralékos haszonbére, késedelmi kamatokkal 10200 „ — „ 

3. 1885-re haszonbér 42488 frt — kr. 
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4. Kamat a földhitelintézet kezelte pénzek 
után 400 frt — kr. 

5. 120 frtos vasúti kötvény kamata . 6 „ 94 „ 
6. 100 frtos földtehermentési kötvény szel-

vénye 5 „ — „ 
7. A kisajátítási tőke fejében kapott 

50 frtos, összesen 1200 frt értékű kötvények 
6% kamata 72 „ — „ 

8. Az ugyanoly kötvényekért kisorsolás 
folytán fölvett 250 frt tőke 31/* °/0 kamata 8 „ 75 „ 

9. A 8 0 0 0 frt névértékű 5°/o-os földhitel-
intézeti záloglevelek szelvény-jövedelme . . 399 „ 50 „ 

összesen 64923 frt 73 kr. 

II. Kiadás. 

1. Az első magyar biztosító társulat 100000 
frtos kölcsöne után 1885. május 15-én és novem-
ber 15-én törlesztés és kamat fejében fize-
tendő, bélyeggel együtt 2199 7 frt 50 kr. 

2. Az ármentesítő társulatoknál, kölcsön-
tőke-törlesztés, kamat és szabályozási járulé-
kokra . . . . . . . . 4299 „ 44 „ 

3. A pesti ref. theol. intézetnek alapít-
ványi kamat 630 „ 

4. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületnek, 
! 000 frt alapítvány után 1884. és 1885-re kamat 100 „ 

5. A földhitelintézetnek kezelési jutalék 
s őrzési díj 200 „ — „ 

6. Török Pálnénak a második s utolsó 
részlet 4000 

7. Jegyző t. díja s iroda-átalánya . . 700 „ 
8. ügyészi fizetés és irodai átalány . . 2500 
9. Az alapítványi ügyész részére 1884-ik 

évi első felére megszavazott munka s eljá-
rási díj 2211 „ 50 

10. Az 1884-ik második felére járó ügyé-
szi fizetés s irodai átalányból, az 1884-ik évről 
a fennti 26-ik pont szerint hátralékban maradt 544 87 

11. A kéthalmi birtok árából vett zálog-
levelek szelvényjövedelme, a bérlőknek meg-
térítendő 399 „ 50 „ 

12. Előre nem látott kiadásokra . . . 2780 „ — „ 
13. Vagyonátruházási illeték . . . . 15037 „ 02 „ 

összesen 55399 frt 831/« kr. 

V 

57 

77 77 

7? 

77 ~ ~ 77 

77 

77 

i 
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Levonva a 64923 frt 73 kr. 
bevételi összegből, az előirányzott . . . . 55399 „ 837? „ 
kiadást, összesen 9523 frt 89J/a kr. 
bevételi többlet irányoztatik. 

Kérjük ezen költségelőirányzat elfogadását és megállapítását. 
28. Az előterjesztett költségelőirányzat szerint 1885-ik év 

végén mutatkozó jövedelmi felesleg, valamint az azontuli s az 
előforduló költségek által igénybe nem vett jövedelem, az 1883. 
évi január 18-án tartott közgyűlés határozata értelmében, az alapít-
ványra bekebelezett terhek rendkívüli törlesztésére volna fordítandó. 

Tekintve azonban, hogy az 1885-ik évi költsévetés szerint fize-
tendő törlesztési részletek lefizetése után s igy 1885. végével, a 
bekebelezett teher anynyira leapad, hogy a hátralékos tőkeösszeg 
törlesztésének több évre való felosztása mellett, még ha az ily módon 
szükséglendő összegeken kívül, bizonyos összeg rendkívüli esetekre 
tartatik is fenn, — a fennmaradó jövedelem oly mérvű volna, mely-
ből már az alapítványi czélokra érezhető támogatás nyujtathatik; 
tekintve továbbá, hogy az egyházkerületeknek ily támogatásra igen 
nagy szükségük van : ezeknél fogva az igazgatóságnak az a véle-
ménye, hogy részben meg kellene változtatni, az idézett közgyűlési 
határozatot s ez által módot nyújtani, hogy a jövedelem kiosztása 
1886-ban megkezdethessék. 

Miért is azon javaslatot terjesztjük a tisztelt közgyűlés elé, 
hogy az 1883-ik évi január 18-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve 
5-ik pontjában foglalt határozatnak részben való módosítása mellett, 
a bekeblezett teherből 1885. év végén fennmaradó tőke-hátraléknak 
10 év alatt leendő törlesztését elhatározni s elrendelni méltóztassék, 
hogy az esetleges rendkívüli kiadásoknak is figyelembe vételével, 
rendelkezésre állandó tiszta jövedelemnek, a Superintendetiák közt 
való kiosztása és kiszolgáltatása 1886-ban kezdessék meg. 

Befejezvén ezzel jelentésünket, mély tisztelettel maradtunk Bu-
dapesten, 1885. ápril 19 én. A tisztelt közgyűlés alázatos szolgái 
„A báró Baldácsy prot. alapítvány igazgatósága." B Kemény elnök, 
Glyőry E. jegyző. 

Ezen nézve határoztatik, hogy az egész terjedelmében 
a kerületi jegyzőkönyvbe felvétessék; továbbá kimondja a 
közgyűlés határozatilag, hogy azon javaslatokhoz, melyek 
szerint az 1885. év végén fennmaradó tőke-hátralék, 10 év 
alatt törlesztessék s a rendelkezésre állandó tiszta jöve-
delem, az esetleges rendkívüli kiadások figyelembe vételé-
vel, az egyházkerületek közt való kiosztása s kiszolgálta-
tása 1886-ban kezdessék meg, — hozzájárul. 

Kerületünk képviselőinek megbízatási ideje lejárván; 
ezen tiszt betöltésére újra felkéretnek s megválasztatnak: 
Dr. Szeberényi Gusztáv püspök, Fabiny Theofil ker. fel-
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ügyelő s Győry Elek ; — miről egyszersmind a-z igazga-
tóság elnöke báró Kemény Gábor átiratilag értesítendő. 

35. Olvastatván a bánáti főesperesnek az esperességbeli missió 
állapotáról szóló azon jelentése, begy a nagy térület 3 körre osztatott 
el akként, hogy a tulajdonképeni utazó lelkész Orsován fog lakni, 
N.-Kikindán és T.-Becsén pedig, részint a missiói pénztár, részint 
pedig az illető hivek hozzájárulásával lelkészi állomások szerveztet-
tek, miáltal ezen oszladozó egyházak létele jobban biztosíttatott s a 
missió működése hatékonyabb lett. — Utazó lelkészül a püspök jó-
váhagyásával, kineveztetett Scliwalm György, volt temesvári segéd-
lelkész. A missio ez évben is hatályosan segélyeztetett, mind a hazai 
gyámintézetek, mind pedig a külhoni Gusztáv Adolf egyletek által. 

Ezen jelentés a közgyűlés által örvendetes tudomásul vétetik. 

36. Olvastatnak a losonczi tanítóképzőnél alkalmazott hitoktató-
nak ottani működéséről szóló esperesi — továbbá az aradi s lévai 
állami tanító-képzőknél, valamint az ottani felsőbb iskoláknál a vallás 
tanítását ellátó lelkészek jelentései. 

Tudomásul szolgálnak. 

37. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok következő 
jelentése: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A lefolyt évi levéltárnoki működésemről csak annyit jelenthe-
tek, hogy az 1884-ki irományokat, a mennyiben azok kezeimhez 
jutottak, rendeztem, s hogy kerületi könyvtárunk részére, némely 
egyházi s iskolai értesítőkön kivül, a következő nyomtatványokat 
vettem : 

Győry V., Luther kis kátéja, 
Luttenberger, Számolókönyv, 
Falvai és társai, Magyar olvasókönyv, 

— Deutsches Lesebuch für die II. Klasse, 
Bachat, Zbozné zvuky, 
Lakits és társai, Abc és olvasókönyv. 
Budapest, 1885. szeptember 14-én. Doleschall S. levéltárnok. 

Tudomásul vétetik. 

38. Olvastatik a beszterczebányai algymnasium kérvénye, sti-
pendiumokra fordítandó 100 forintnyi segély megszavazása iránt: 

a beszterczebányai algymnasium elöljárói kérelmének 
hely adatik s az ösztöndíjakra kért 100 frt a folyó évre is 
utalványoztatik. 

5* 
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89. Olvastatik Biszkup Béla, Leszich László, Salguly János 
papjelölteknek, mint a kik a külhoni egyetemeken akarják tanulmá-
nyaikat folytatni, a kerületi ösztöndíjban leendő részesítésért benyúj-
tott folyamodványa. 

A folyamodóknak, a fennálló rendszabályok megtar-
tása mellett (1869. évi jegyzőkönyv 21. p.) utalványoztatik 
egyénenként 50 frt, mint kerületi ösztöndíj. 

40. A tavali közgyűlés jegyzőkönyvének 43. pontjában foglalt 
azon határozat, hogy az egyetemes alap megalkotásának kérdését a 
kerület továbbra is függőben hagyja, 

a jelen közgyűlés által is megújí ttatik. 

41. Olvastatik Kossányi József érdemült körmöczbányai lel-
késznek s barsmegyei esperesnek és Dedinszky János darázsii lel-
késznek folyamodványa, melyekben a Székács-alapból további segé-
lyezést kérelmeznek 

A kerület a folyamodók súlyos anyagi helyzetének 
tekintetbe vételével, megszavaz a Székács-alapból Kossányi 
Józsefnek ez évre is 50 frtot, a folyton fekvő beteg De-
dinszky Jánosnak pedig 100 frtot; — miről a kerületi 
pénztáros is értesíttetni rendeltetik. 

42. A „Skolnik" ellen intézett azon támadás— amint azt a nóg-
rádi főesperes jelenti, mintha a jelzett tót nyelvű tankönyv nem volna 
hazafias irányú, 

mint alaptalan visszautasíttatik ; s az esperességnek 
ezen ügyben kifejtett erélyes eljárásaért a kerület teljes 
elismerése fejeztetik k i ; a könyv iskolai használhatóságát 
illetőleg pedig fenntartja a kerület továbbra is erre vonat-
kozó határozatát s hogy ezt még inkább fokozza, megbízza 
Breznyik János lycealis igazgatót s Hrencsik Károly és 
Haendel Vilmos lelkészeket, az uj kiadást megelőzőleg a 
mű szorgos átvizsgálásával s netalán szükséges javí-
tásával. 

48. A tavalyi jegyzőkönyv 48. pontjára vonatkozólag jelenti 
Kramár Béla bánáti főesperes, hogy Marienfeld telepes község ügye, 
a 200 holdnyi, ő Felsége által annak idejében adományozott, tem-
plom- és iskolai alapot illetőleg, a törvény útján van s hogy fejlődését 
figyelemmel kiséri. 

A jelentés tudomásul vétetik s a főesperes felhivatik 
az ügy további erélyes gondozására. 

44. Olvastatik az újvidéki egyház 1885. junius 24-kéről kelt 
folyamodványa, melyben temploma építésére s felszerelésére egyszer 
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mindenkorra nagyobb kegyadományért esd, az államsegélyből, illető-
leg a kerületi pénztárból. 

Tekintve, hogy az újvidéki egyház önereje megfeszítése mellett 
is a folyó építkezésekből elvállalt kötelezettségeknek megfelelni nem 
képes s hogy mind ott helyt mind pedig a vidéken a protestáns mis-
sio nemes munkáját teljesíti, 

megszavaztatik ezen egyháznak a kerületi közgyűlés 
által 1000 forintnyi kegyadomány a kerületi pénztárból 
azon módon, hogy a jelzett összeg fele t. i. 500 frt ezen 
kerületi gyűlés után azonnal, — a másik fele pedig a jövő 
évi kerületi gyűlés után felvehető. Mely határozatról a ke-
rületi pénztáros a fizetésnek fenti módon leendő teljesítése 
végett értesíttetik. 

45. A czeglédi „Luther-alapítványra" vonatkozólag, melynek 
ellenőrzését a kerület elvállalta, megbízva vele a pesti esperessé-
get, jelenti a főesperes élő szóval, 

hogy az teljesen rendben van s hogy tőkéje 10 frttal 
szaporodott. Ezt tudomásúl veszi a gyűlés; utasítja azon-
ban egyúttal a főesperest, hogy az alapítvány állásáról 
tudomást szerezve, a közgyűlést megelőzőleg évenkint 
írásbeli jelentést terjeszszen be. 

46. A tavalyi jegyzőkönyv 52. pontjára vonatkozólag ismételve 
kimondja a kerület, 

hogy az indítványozott kerületi protestáns árvaház 
felállítását illetőleg, elvárja a zólyomi esperességtől az in-
dítvány megvalósítására czélzó részletesebb adatok s ter-
vek előterjesztését. 

47. A Chovan Zsigmond szarvasi ev. tanító Choral könyvére 
vonatkozólag beérkezett kedvező bizottsági véleményezés folytán, 

ajánltatik a mű az egyházak figyelmébe mint olyan, 
a mely megszerzésre méltó, a szerzőnek pedig megenged-
tetik, hogy előfizetési felhívásában utalhasson a kerületi 
gyűlés ajánlatára. 

48. Olvastatott a püspök úrnak a nagym. m. kir minisztérium-
hoz intézett abbeli hivatalos átirata, melyben erélyes intézkedés sür-
gettetik a nazarénusok üzelmei által előidézett egyházi zavarok s 
különösen azon rendetlenségek megszüntetésére, melyek anyaköny-
veik rendetlen vezetéséből előállanak. 

Tudomásúl szolgál. 

49. A nagylionti követek, azon — esperességi megbízatás foly-
tán megtörtént felszóllalásukkal, hogy a ker. gyűlés minden lehetőt 
elkövessen a kerület s egyetem útján, hogy az erdélyi a szászok ál-
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tal nyelvi tekintetben elnyomott magyar hívek, megszabadítva ezen 
nyomasztó viszonyból, miután mintegy 22,000 lelket számlálnak, 
külön erdélyi magyar esperességgé megalakulva, egyetemes egyhá-
zunkhoz csatlakozhassanak — 

oda utasíttatnak az egyetemre küldött követek, hogy 
ezen ügynek, mindnyájunk által hőn óhajtott igazságos 
megoldását szorgalmazzák és sürgessék az egyetemes köz-
gyűlésnél. 

T R 

50. Olvastatván Achim Ádám békési főesperes terjedelmes je-
lentése^ szabadkai híveink állapotáról különösen egyházi tekintet-
ben, melyben ezen hívekről való gondoskodás a kerületi közgyűlés-
nek melegen ajánltatik, 

ennek alapján az eljárt főesperes buzgalma teljes 
elismerése mellett határoztatik, hogy mindaddig, míg a 
bács-szerémi esperesség által egy év lefolyása alatt szer-
vezendő utazó lelkészi állomás betöltésével, valamint a 
szabadkai — úgy a szomszédos, különösen a budapest-
zimonyi vasút mentén fekvő községekben mind inkább 
gyülekező száinos híveinkről a lelkiekben kielégítőleg 
gondoskodva leűnd', a szabadkai hívek a fennálló viszo-
nyukban a szegedi anyaegyházhoz egyelőre meghagyatnak. 

51. Olvastatván Lakatos Sámuel tamásii tanító, mint Bánsel 
Kálmán volt molskovai, jelenben az országos tébolydában ápolt 
elmebeteg lelkész gondnokának abbeli folyamodványa, hogy a kerü-
let azon esetre is biztosítsa a gondjaira bizott elmebeteg számára, 
az eddig élvezett segélyhányadot, hogyha az orvosok beleegyezésé-
vel hozzá szállítatnék házi ápolás s ellátás végett, 

határozatilag kimondatik, hogy Bánsel Kálmán a jel-
zett bekövetkezhető körülmények között is fog a kerület 
által évi 100 frtos segélyezésben részesülni. A betegre 
való főfelügyelettel a bekövetkezhető házi ápolás esetén, 
megbizatik a nógrádi esperesség. 

52. Abaffy Miklós verseczi lelkész folyamodványa, melyben 
a fehértemplomi középiskolai ev. tanulóknál teljesített hitoktatásaért 
némi díjazást kérelmez, azzal intéztetik el, 

hogy a folyamodónak, különösen uti s egyéb költsé-
geinek pótlására 40 frt a kerületi pénztárból utalványozta-
tik Egyszersmind felhivatik a kérelmező lelkész, hogy fo-
lyamodjék a nagym. m. kir. közoktatási miniszter úrhoz 
is némi díjazásért, utalva folyamodványában megokolása 
mellett különösen arra, hogy neki a fehértemplomi közép-
iskolánál teljesítendő hitoktatás czéljából mindenkor költ-
ségekkel járó utat kell tennie. 
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A gyűlés negyedik napja szeptember 28-kán. 

53. A szeptember 26-kán tartott ülés jegyzökönyve felolvastat-
ván, hitelesíttetik. 

54. Olvastatik az 1884. évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 14. 
pontjának 3-ik befejező alpontja, mely szerint a dunáninneni kerület 
azon javaslata, hogy az államilag segélyezett intézetektől az élei-
mezőkre való kéregetés (supplicatió) joga elvonassék, a kerületekhez 
nyilatkozattétel végett leszállíttatott. 

A bányai kerület nem vonja meg az államilag segé-
lyezett intézetektől az élelmezőikre való kéregetés jogát. 
Szükségesnek tartja azonban általában a supplicatió sza-
bályozását s ennek megtételére felkéri az egyetemes gyű-
lést, ily értelemben utasítva követeit. 

55. Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontjánál, melyben „az aka-
démiai nagybizottság a hit- és lelkészjelölti vizsgáknak az alap- s 
szakvizsgákkal való összhangzásba hozatala és^azoknak egyöntetű 
szervezése" tárgyában javaslat terjesztetett ely tárgyalás s nyi-
latkozat végett az egyházkerületekkel közöltetett, 

ennek folytán oda nyilatkozik a bányai kerület, hogy 
a) a javaslat első pontjának zárjelében e szó „Eper-

jesen" kihagyandó, mivel az eperjesi theologiai tanintézet 
ez időszerint nem szervezett akadémia. 

b) A második pont b-vel jelzett alpontját ilyképen 
kívánja módosítani. 

a papi vizsgát a lelkészjelölt azon püspök és általa 
összeliivott bizottság előtt teszi le, kinek kerületében vo-
catiót nyert. 

cj A lelkész-vizsgáló kerületi albizottságra vonatko-
zólag, a 4. alpontban foglalt tervezet azon módosítását 
tartja szükségesnek, hogy „az albizottságba való beválasz-
tás a püspök ajánlatához képest történjék, a tagok minő-
ségére vonatkozó közelebbi utasítás nélkül." 

56. Ugyanazon jk. 53. pontjánál, mely szerint a tiszai kerület 
azon indítványa, „hogy köteleztessenek az összes hazai egyházak az 
anyakönyveknek magyar nyelven való vitelére", az egyházkerületek-
nek adatott ki nyilatkozat végett, —̂  

oda nyilatkozik a bányai kerület, hogy a tiszai 
kerület indítványát, mint a mely az állam hivatalos 
nyelvének természetes s törvényes jogait akarja ér-
vényre emelni, mint ez kerületünkben 1875 óta tényleg 
megtörtént, elfogadja. Kívánatosnak tartja azonban, hogy 
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a dunáninneni kerület jelenlegi püspöke hatalmaztassék fel 
a kivételre és a jelenlegi állapot fentartására azon kerlile-
tebeli elaggott s a magyar nyelvben nem jártas lelkészek 
irányában. Magától értetődik, hogy az egyetemnek az anya-
könyveknek magyar nyelvenleendő vezetésére vonatkozó ha-
tározata minden a nevezett kerületben újonnan ezentúl 
alkalmazott lelkészre kitérjed. 

57. Ugyanazon jk. 61. pontjánál, mely szerint, „tekintve azt, 
hogy a pozsonyi egyház a theol. akadémiának szükséges épületek 
átadása folytán tetemes költséggel új elemi iskolai épületet volt 
kénytelen emelni, felkérettek az egyházkerületek, hogy saját kö-
rükben a pozsonyi ev. gyülekezet javára gyűjtést indítsanak", 

a bányai kerület felhívja az összes egyházakat a gyűjtés 
buzgó -folytatására, ajánlja ezen ügyet a legmelegebben 
különösen a főesperes uraknak és ezek által az egyházi 
elöljárók figyelmébe. 

58- A dubovai Zólyom megyében fekvő s Osztrolukához, mint 
anyaegyházhoz tartozó leány-egyház számos híveinek folyamodvá-
nya. melyben a fönnálló esperességi határozattal szemben, kérel-
meznek : „adassék meg nekik az engedély, hogy vasár- s ünnepna-
pokon a délelőtti órákban — miután lelkészök csakis minden 4-ik 
vasárnapon tart nálok istentiszteletet — templomukban összegyüle-
kezhessenek, épülve közéneklés s a tanító általi p$stilla-olvasás mel-
lett, mi különösen a gyülekezet elaggott öregeire s a zsenge korú 
ifjúságra nézve, már az anyaegyház több mint egy órányira fekvő 
távolságát is tekintve, felette kívánatos volna, azzal intéztetett el, 

hogy a kerületi közgyűlés felhívja a püspök urat 
ezen ügy kiegyenlítésére, a mely úgy is hatásköréhez tar-
tozik. 

59. Olvastatik a zólyomi esperesség azon indítványa : Alakít-
tassanak az összes esperességekben építészeti szakbizottságok, az 
építkezések ellenőrzése végett. 

Miután ez az esperesség belügye, de különben is a 
legtöbb esperességben a javasolt intézmény tényleg fennáll, 
az ssen előterjesztett indítvány tudomásúl szolgál. 

űJi 
60. Olvastatik a zólyomi esperesség egyetemes gyűlés szerve-

zésére vonatkozó indítványa, a mikénti szervezés közelebbi megje-
lölése nélkül. 

Egyelőre tudomásúl szolgál. 

61. A kerületi gyámintézeti közgyűlés kifejezett azon óhajára 
vonatkozólag, hogy gyűlései mint ezelőtt, offertoriummal egybekötött 
isteni tisztelettel kezdődjenek, határoztatik, 
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hogy a helybeli egyházak átiratilag megkeresendők 
az iránt, engednék meg, a kerületi közgyűlés tartama alatt 
megtartandó bármily rendes közistentiszteletnél egy gyám-
intézeti offertoriumnak megtartását. 

62. Olvastatik az e. e. e. gyámintézet elnökeinek a püspök úr-
hoz intézett átirata, melyben az egyetemes gyámintézetnek B.-Csa-
bán f. é. október 3. s 4. napjain megtartandó közgyűlésére meghi-
vatik s a melyben egyszersmind jelentetik, hogy ezen közgyűlésé-
vel kapcsolatosan meg fogja ünnepelni a gyámintézetek fennállása 
negyedszázados fordulóját. 

Örvendetes tudomásúl szolgál, azon a püspök álta-
meleg szavakban kifejezett óhajjal : Vajha mennél többen 
vennének részt közegyházunk ezen örömünnepében s 
emelnék annak díszét s jelentőségét személyes megjelené-
sökkel. 

68. A jelen közgyűlés negyedik napjáról felvett jegyzőkönyv 
hitelesítésére f. é. szeptember hó 30-ik napjának d. e. 9 órája kitü-
zetik és erre az elnökségen kivűl a gyűlésnek jelenlevő tagjai meg-
hivatnak. 

64. Elnöklő kerületi felügyelő úr köszönetet mond a gyűlés tag-
jainak azon buzgalomért, melylyel a kerületi gyűlésnek négy napon 
át folytatott tárgyalásain részt vettek, amire viszont püspök úr a köz-
gyűlés nevében és élénk helyeslése között a kerületi felügyelő úrnak 
meleg szavakban kifejezi a gyűlés tagjainak háláját azon el nem 
lankadó buzgóságért és jó indulatért, a melylyel kerületi felügyelő 
úr a gyűlés tanácskozásait vezette, a mire a közgyűlés az elnöksé-
get éltetve, eloszlott. -

Fabiny Teofil, Dr. Szeberényi Gusztáv, 
ker. felügyelő. superintendens. 

Dr. Králik Lajos, H a e n d e l V i l m o s , 
világi jegyző. egyházi-jegyző. 
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a német nyelv tanítása n . . . . 95 
a vezetéknevek megváltoztatása „ . . . . 96 
az egybekelbetési engedélylevelek, és eff. bélyegkötelezett-

sége tárgyában 96 
a magyar nyelv tanítása tárgyában 97 
a portomentes postautalványok és pénzküldemények tár-

gyában 99 
33. A kerületi magyar olvasókönyv kiadási szerződése . . . . 100 
34. A Báró Baldácsy alapítvány jegyzőkönyve 100 
35. A bánáti missió 115 
36. A losonczi, .aradi és lévai tanítóképzőknél alkalmazott bitok-

tatók jelentései 115 
37. A kerületi levéltárnok jelentése 115 
38. A beszterczebányai algymnáziumnaklOOftsegélyszavaztatikmeg 115 
39. Papjelöltek ösztöndíj folyamodványai 116 
40. Az egyetemes alap kérdése függőben tartatik . 116 
41. Székács-alapból segélyek 116 
42. A Skolnik ügye 116 
43. A marienfeldi telepes község ügye 116 
44. Az újvidéki egyháznak 1000 frt szavaztatik meg . . . . 116 
45. A czeglédi Luther-alapítvány ' 117 
46. A kerületi árvaház ügye 117 
47. Chován Zsigmond ehorálkönyve ajánltatik 117 
48. Miniszteri leirat a nazarénusok ügyében 117 
49. Az erdélyi magyar ajkú hívek csatlakozási ügye . . . . 117 
50. A szabadkai és a budapest-zimonyi vasút mentén lakó hívek ügye 118 
51. Bánsel Kálmán iránti gondoskodás 118 
52. Abafly Miklós verseczi lelkésznek hitoktatásért 40 f't megszavaztatik 11 <S 
53. Jegyzőkönyv hitelesítés 119 
54. A supplicatio tárgyában 119 
55. A hit- és lelkészjelölti vizsgák szabályozása tárgyában . . 119 
56. Az anyakönyvek magyar nyelven való vezetése . . . . . 119 
57. Gyűjtés elhatározása a pozsonyi ev. egyházgyülekezet javára 120 
58. A dubovai leányegyház ügye 120 
59. Esperességi építészeti szakbizottságok 120 
60. Zólyomi indítvány az egyetemes gyűlés szervezése iránt . 120 
61. Offertorium a kerületi gyámintézet javára 120 
62. Meghívás az e. e. e. gyámi'ntézet '/4-százados ünnepélyére . 121 
63. Jegyzőkönyv hitelesítése 121 
64. A gyűlés eloszlása 121 

Ezen jegyzőkönyv 1—H0. pontjait a világi, Hl—64. pontjait az egy-
házi jegyző jegyezte. 
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