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nagymél tóságú PECHY TAMAS egyházke rü l e t i felügyelő és fő t isz te lendő 
CZEKUS ISTYAN 

super in tendens u r a k ike re lnck le te a la t t meg ta r to t t 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen vol tak : 
I. A VI. sz. k. városi egyházmegyéből: 

BrÓ8z Jónát esperességi felügyelő, 
Bánó József az eperjesi collegium ke-
rületi-, Jelenik Almássy István ugyan-
azon collegium helyi felügyelője, Mauritz 
Rezső kassai kir. főreáltanodai igazgató 
és kassai-, Kél er Pál kézsmárki kép-
viselők. 

C 

Linberger István kézsmárki-, Strauch 
Béla kis-szebeni-, Csisko János kassai-. 
Torkos Géza lőcsei lelkészek, Bancsó 
Antal igazgató, Hazslinszky Frigyes, 
Tillisch János hittanszaki dékán, Hörk 
József, Sebestyén Jenő eperjesi colle-
giumi-, Palcsó István igazgató, Grósz 
Ernő, Zvarinyi Sándor, Kiszely Ervin 
kézsmárki lyceumi tanárok, Möszl Adolf, 
Bogsch Albert kassai tanítók. 

V 
II. A XIII. szepesi'városi egyházmegyéből: 

Topscher György iglói, Förster 
Ede szepes-olaszi egyház - felügyelők, 
Münnich Adolf, dr. Lorx Sándor iglói 
iskola-felügyelők. Klein János Samu, 
Langsfeld Ede, Újlaki Jenő, Jantner 
Bernát, Benigni Ervin, Prihradny 
Guido, Wieland Arthur, Windt László, 
Alpár Ernő, Thern Gusztáv iglói-, 
Förster Frigyes, Förster Gusztáv, 
Kosári János szepes-olaszi presbyterek. 

Kalchbrenner Károly főesperes és 
szepes-olaszi-, Fábry János alesperes 
és iglói-, Justh Samu István sztrázsai-, 
Wünschendorfer Károly poprádi-, Miiek 
János Ernő szepesváraljai-, Höutz 
Adolf matheóczi-, Székely Gyula zsá-
kóczi-, Wittchen Ede szepes-szombati-, 
Alexi Mátyás ruszkinóczi-, Ulreich Pál 
durandi-, Wéber Samu szepes-bélai-, 
Just Gusztáv ménhárdi lelkészek, Guhr 
Márton igazgató. Pákh Károly, Ziman 
János, Jeszenszki Pál, Kövi Imre, 
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Roth Márton, Fischer Miklós, Payer 
Jenö, Geyer Gyula iglói gymnasiumi 
tanárok, Boemisch Ede, Kercser Ede 
iglói tanitók. 

III A VII. bányavárosi egyházmegyéből: 

Soós János Vilmos esperességi 
felügyelő, dr. Czölder Lajos esperességi 
gyámintézeti világi elnök, Elischer 
Mihály gölniczbányai egyliázfelügyelő. 

Gratz Mór főesperes és gölnicz-
bányai-, Ujágh Károly merényi lelkészek, 
Riiffer Vilmos merényi tanitó. 

IV. A tátraaljai 

Dr. Szontagh Miklós helyettes es-
perességi és batizfalvai egyházi felügyelő. 

egyházmegyéből: 

Szalagyi Mihály főesperes és top-
porczi-, Schönwiesner János alesperes 
és nagy-szalöki-, Schröter Károly nagy-
lomniczi-, Schweitzer Jakab forbergi-, 
Meleky Andor svábóczi-, Nikelszky 
Andor hollólomniczi lelkészek. 

V A gomöri egyházmegyéből: 

Szontagh Bertalan esperességi fel-
ügyelő, Szontagh Pál, Jankó Miklós 
egyházkerületi jegyző és ochtinai-, Marton 
János geczelfalvi-, Meskó Samu dobsi-
nai-, Remenyik Ede jólsvai egyház-
felügyelők, Szontagh Márton, Mikulik 
József, Kellner Victor. 

Id. Bartholomaeidesz László fő-
esperes és jólsvataplóczai-, Balthazár 
Antal alesperes és betléri-, Weisz Antal 
dobsinai-, ifj. Bartholomaeidesz László 
esperességi jegyző és csetneki-, Tavasi 
Lajos oláhpataki-, Buzágh János alsó-
sajói-, Bartholomaeidesz Gyula ochtinai 
lelkészek, Czékus Gyula sup. segédlel-
kész, Kramarcsik Károly rozsnyói fő-
gymn. igazgató, Scheffer Gusztáv egy-
házker. nyugdijintézeti pénztárnok és 
rozsnyói gymn. tanár, Prúnyi Pál gócsi 
tanitó. 

VI. A kis-hont 

Szontagh Bertalan esperességi fel-
ügyelő. 

egyházmegyéből: 

Czéner Pál alesperes és szkálnoki 
lelkész, Fábry János rimaszombati 
gymn. tanár. 
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VIL A sáros-zempléni egyházmegyéből: 

Jelenik Almássy István esperességi 
felügyelő. 

Urbán Adolf főesperes és lianus-
falvai-, Benyo János ó-falusi-, Chotvács 
Endre budaméri-, Fizéli Frigyes abosi 
lelkészek. 

Vili A hegyaljai egyházmegyéből: 

Lichtenstein József esperességi fel-
ügyelő, Szirmay Ödön, Somogyi Gyula 
nyíregyházi-, Smid Mihály miskolczi 
presbyterek. 

Bartliolomaeidesz János főesperes 
és nyíregyházi-, Materny János alespe-
res és abauj-szánthói-, Zelenka Pál 
egyházkerületi jegyző és miskolczi, Yida 
Lajos ujcsanálosi, Farbaky József egy-
házkerületi jegyző és nyíregyházi lelké-
szek, Martinyi József nyíregyházi-, Barzo 
József miskolczi gymn. tanárok, dr. 
Szánthó Gyula sárospataki jogakadémiai 
tanár, Fiedler Sándor tályai tanit.ó. 

S ezenkívül számos világi és egyházi tagok. 

Mely alkalommal: 
I. (F.) Aug. hó 16-án délutáni 5 órakor gyámintézeti isteni tisz-

telet tar tatot t Wéber Sámuel szepes-bélai lelkésznek lelkes alkalmi szó-
noklata mellett s a szokásos gyámintézeti, ezúttal összesen 1 1 6 f r t 7 5 k r t . 
kitett és felerészben az iglói anyaegyházhoz csatolt ilyésfalvai leányegy-
ház javára esett offertórium megtartásával, azután pedig a közgyűlés 
fontosabb tárgyaira nézve tájékoztató előtanácskozmány következett, az 
egyh. ker. felügyelő és Superint. urak elnöklete alatt. 

Aug. 17-én reggeli 8V2 órakor a gyűlés tagjai bevonulván a 
templomba, a férfi dalegvlet négyszólamú éneklése után Zelenka Pál 
miskolczi lelkész s egyh. ker. jegyző buzgó imában kérte le a gyűlés 
tanácskozásaira a Szt. Lélek segedelmét, mely u tán : 

II. (F.) Péchy Tamás egyházkerületi felügyelő úr a gyűlésnek 
megjelent tagjait örömmel üdvözölvén, jelezi, miszerint a tanácskozmá-
nyok tárgyai mint mindenkor, ha az ügyek a rendes mederben folynak, 
3 categóriába lesznek sorozhatok, egyházi, iskolai, vagy pedig harmadszor 
anyagi természetük szerint. 
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Az egyházi természetű ügyek között főfontosságúnak mutatkozik 
az egyházi rendezetre nézve hozandó határozat, ugymint a mely rende-
zet évek óta foglalkoztatja nemcsak e kerület, de az összes magyar prot. 
egyház tagjait. Nagyfontosságú szóló szerint e tárgy, s megoldása min-
denek felett szükséges, mert habár ügyeink zavartalanul folytak eddig is, 
de a rendszerességet nélkülözték, s ha egyházunk elleneinek azon állítása, 
hogy a protestáns autonomia egyértelmű az amabilis confusióval, mi-
reánk legalább nem is volt jogosan alkalmazható, de tagadhatlan, hogy 
a nálunk fenállott rendszer mindenben szabatosnak s tökéletesnek nem 
mondható, hiszen köztudomásu, hogy nemcsak az egyes superintendentiákban 
volt egymástól eltérő rendszer feltalálható, de még saját superintendentiánk 
ban sem volt az egyes esperességekben és egyházakban az eljárás egyöntetű. 
Égető szükség tehát az eljárás egyöntetűvé tétele és szabályozása, de 
hogy e feladat mily nehéz, azt most is kézzelfoghatólag tapasztaljuk, 
mert inie évtizedek óta foglalkozunk a rendezettel, s még ezúttal sem 
szabad reménylenük, hogy az ügy még e gyűlésen befejezhető lenne, 
noha hiszi s reményű szóló, hogy rövid időn mégis eljutunk a kivánt czélhoz. 

De ki kell terjeszkednie a gyűlésnek az iskolai ügyekre is. Fő-
fontosságu ügy ez nálunk protestánsoknál, mert a mi iskoláink nemcsak 
.arra liivatvák, hogy ismereteket közöljenek, hanem, hogy az egyház szá-
mára is rendithetlen, buzgó s felvilágosodott híveket neveljenek; súlyt 
kell tehát fektetnük arra, hogy azokban valódi protest, szellem uralkodjék, 
mi ismét csak akkor lehetséges, ha azoknak anyagi felvirágoztatása is 
szivünkön fog feküdni. 

Midőn szóló ezen s minden egyébb felmerülendő tárgyak iránt a 
gyűlés tagjait kitartó érdeklődésre s arra kéri fel, hogy a tanácskozmá-
nyok üdvös kimenetét bölcs és buzgó közreműködésükkel mozdítsák elő, 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá. 

A gyűlés felügyelő urnák ezen megnyitó beszédét élénk érdeklő-
déssel kisérvén, őt az elnöki székben sürii tetszésnyilvánításokban nyi-
latkozó meleg rokonszenvvel üdvözlé. 

Ezután 

III. (Z.) Superintendens úr üdvözlötte a gyűlés jelenvolt tagjait 
és szokott évi jelentését az egyházkerületünkben felmerült nevezetesebb 
mozzanatokról a következőkben adta elő: 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő kerületi Gyűlés ! 

A kegyelemnek Istene atyai jóvoltából megengedte: hogy 10 tel-
jes évet superintendensi működésemben betöltve, 11-dik évi jelentésemet 
terjeszthetem a közgyűlés kegyes szine elé, s teszem ezt egy részről Isten 



iránti forró hálával, hogy terhes hivatalom teendőiben a Mindenható ke-
gyelmével hűségesen támogatott és áldását nem vonta meg tőlem, teszem 
más részről azon szives kérelemmel, hogy esperességeink elöljárói, egy-
házaink felügyelői és lelkészei ne tagadják meg tőlem továbbra sem 
kegyes gyámolitásukat, melyre előlialadott koromban nagyobb szükségem 
leend, mint volt eddigi éveimben. 

Hivatalos működésem és kerületi ügyeinkről szóló évi jelentésemet 
következőkben van szerencsém tiszteletteljesen beterjeszteni: 

I. Egyház látogatást teljesítettem 

folyó év juniushó 12-től 26-ig a kishont! esperességnek 7 egy-
házában n. m. a pokorágyi, cserencsényi, alsó-szkálnoki, ráhói, pongyeloki, 
osgyáni, rimaszombati anya- s ezek leány egyházaiban és a rimaszombati 
egyesült VI. osztályu prot. gvmnasiumban, mely ntamban szives közremű-
ködésükkel támogattak: Gáber Lajos főesperes, Liszkay János r.-brézói lel-
kész és helyettes ker. jegyző, Honéczy Géza pokorágyi lelkész és dékán 
és Institorisz Endre esp. ügyész és jogi tanácsos az összes egyházakban, 
nem különben Szontagh Bertalan esp. felügyelő Pokorágyon és Piimaszombatban, 
Hamaliár Károly Cserencsényben és Szkálnokon, Dr. Paczek Mór Ráhón, 
Osgyánban és a rimaszombati gvmnasiumban, Okolicsányi Gáspár Pongye-
lokon, kiknek nemeskeblii és lekötelező támogatásukért őszinte hálát és 
forró köszönetet szavazni kedves kötelességemnek ismerem. 

Ezen egyházlátogatási utániból örömmel jelenthetem : 

a) Az egyházhivekre nézve : hogy egyházunkhoz átalában vallásos 
buzgósággal ragaszkodnak, az ünnepi és vasárnapi isteni tiszteletet szí-
vesen látogatják és körükben az áldozatkészségnek a mostoha idők da-
czára is több szép tettei szemlélhetők, milyenek p. o. Rimaszombat és 
Cserencsénynek azon buzgósága, hogy diszes és kényelmes paplakot épített, 
Bakos Törék azon tette, hogy a közlegelőből 3 darab földet az egyház 
használatára hasitott ki, Osgyánban Babulya János és Katalinnak azon 
áldozata, hogy a templomot 112 fr t értékű csillárral ékesitették fel, 
Rimaszombatnak azon szép és követésre méltó törekvése, hogy egy rész-
ről örök alapitó tagok gyanánt ajánlják fel magukat a jobbmóduak s egy-
házi fizetősöket alapitványnyal örökítik meg minden időre, más részről 
fillér-egyletet létesítettek, mely az iskolaépítésre gyűjt tőkét s az egy-
ház jólétének emelését tar t ja szem előtt, Pokorágynak azon igyekezete, 
hogy bár nehéz idők nyomják a hívek vállait, még is több száz forintnyi 
önkénytes áldozattal uj harangot szereztek Keczege községének azon nagy 
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lelktisége, hogy a községházának előrészét tanteremmé alakította át és 
azt az egyháznak ajándékozta, és Ruthény Béla és Okolicsányi Gáspár 
felügyelőknek azon nemeskeblü tette, hogy amaz Ráhón és Pongyelokon, 
emez Szkálnokon az egyházlátogatás összes költségeit saját j okból fedez-
ték s e fölött Ruthény Béla Szelizen is, egy a templom nedvességét 
elhárító csatorna létesítésére 10 frtot ajándékozott. 

b) A lelkészekre nézve: hogy kötelmeikben hiven és lelkiismerete-
sen járnak el, a vallásos erkölcsi életet fenntartani és nevelni hiven fá-
radoznak s a felügyelő urakkal egyetértve és kezet fogva mindent elkö-
vetnek arra nézve, miszerint az egyházak anyagi jólétét részint tőkegyűjtés, 
részint magtárak alapítása által biztosítsák. 

c) A tanítókra nézve: hogy a tanításban átalában lelkiismeretes 
buzgalmat fejtenek ki s a gyermekek értelmének fejlesztése mellett, szivök 
vallásos erkölcsi nemesítésén is hiven fáradoznak. Kitűnő sikert mutattak fel. 
Schmidt Iván osgyáni, Solcz János, orlaj-töréki és Michalovics János bakos-
töréki, Faluba Lajos szkálnoki, Prunyi Vilmos rimaszombati, leginkább 
azonban Hüvösi Mátyás keczegei agg és Balázsik György ráhói fiatal 
tanítók, kik nemcsak gyakorlatias és értelemfejlesztő tanmódszerüknél 
fogva érdemeltek dicséretes felemlitést, hanem azon oknál fogva is, mivel 
meglepő sikerrel saját í t ta t ják el a tót gyermekekkel a magyar nyelvet 
annyira, hogy Hüvösi Mátyásnak, ki 1878 óta gyakorolja lankadatlan buz-
galom és példás hazafiúi szeretettel e részben működését, tanonczai ma-
gyarul és tótul csak nem egy formán és jó kiejtéssel beszélnek. A szor-
galom a többi tanitó uraknál sem hiányzott, egy azonban közülök, Kovács 
András cserencsényi tanitó, ki csekély számú gyermekeivel sem tudott 
semmiből kivánt sikert felmutatni, nagy hanyagságáért a nyilvános meg-
rovást jegyzőkönyvileg is megérdemli. 

d) Az épületekre nézve: hogy a templomokat, iskolákat és papla-
kokat mindenhol rendben és jókarban találtam, egyedül a rimaszombati 
egyház leányiskolája igényel sürgős újjáépítést, melyet lehető rövid idő 
alatt felújítani az egyház komoly és határozott akarata ; ez Jdvül Varbócz 
és Szelcze szűk tantermei igényelnek nagyobbitást. 

e) A rimaszombati egyesült gymnasiumra vonatkozólag: hogy 
a tanári kar az ifjúság tudományos fejlesztése, vallásos erkölcsi és 
hazafias vezetése tekintetében lelkiismeretes szorgalmat fejt ki, s az 
igazgató választmánynyal mindent elkövet, hogy az intézetet jó hir- s 
névben fentartsa s anyagi jólétben ne csak emelje, hanem mielőbb 8 osz-
tályú gymnásiummá alakithassa át. E czélból gyüjtőiveket is bocsátott ki, 
melyeket a Nm. és Ft. kerületi közgyűlés figyelmébe és pártfogásába me-
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legen ajánlok, nézetem azonban az, hogy az igazgató választmány első 
sorban a begyült segélyből a tanárok fizetését igyekezzék a kivánt szín-
vonalra emelni és kellő alap és biztosíték nélkül a 7-ik és 8-ik osztály 
létesítését jobb időkre halassza. 

Az egyházak körében felmerült hiányok iránt intézkedtem: 

1) Hogy tőkepénzeinek és magtári tartozásainak rendezése, a 
kisebb összegeknek 2 jó hitelű kezes, a nagyobb összegeknek betáblázta-
tás által való biztositásáról gondoskodjék Cserencsény, Orlaj-Törék, és Bakos-
Törék, Szkálnok, Rálió, Yarbócz, Keczege, Válykó, Pongyelok, Osgyán, a 
rimaszombati gymnasium, melynek több alapítványa és kölcsönénél hiány-
zik a kellő biztosíték, főleg pedig Yárgede, hol a különben is szegény 
leányegyháznak mintegy 1000 f r t tőkéje van minden biztosítás nélkül 
kölcsön kiadva. Példás rendben és teljesen biztosítva egyedül a rima-
szombati egyház tőkepénzeit és számadását találtam, pedig a jelen mos-
toha időkben az egyházaknak semmire sem kellene oly gondosan ügyelni, 
mint az egyház tőkéi és magtáraira, melyek a jövendő jólét kétségbe 
vonhatlan emeltyűi. 

2) Hogy az egyházi épületeket teljes értékben biztosítsa: Pokorágy, 
Cserencsény, Orlaj-Törék és Bakos-Törék, Yarbócz, Szelcze, Yálykó, Pongyelok, 
Osgyán, a rimaszombati gymnasium, mely eddig biztosítva épen nem volt. 

Meghagytam ezeken kivül még hogy: 
Pokorágy, az 1862-ik évi egyházlátogatási jegyzőkönyvet irassa 

le a levéltár számára, Hámos József felügyelő 200 frtos. alapítványáról az 
alapító levelet, melyet kiadni személyesen is megígért, eszközölje ki és a 
Szontagh István féle alapítványt, melyet az egyház kölcsön vett fel, év-
ről évre nyilvántartsa és kamatait a kitűzött czélra rendesen fizesse. 

Cserencsény, régibb anyakönyvét beköttesse, a papi és tanítói föl-
dekért a vasúttól nyert és az egyház által kölcsön vett kárpótlási összeget 
ugy az anyaegyházban, valamint az orlaj-töréki filiában kötvény által biztosítsa, 
a lelkész átidomított hiványát a ker. határozat értelmében alakítsa át az 
esperesség hozzájárultával. 

A. Szkálnok, régibb j könyvének bekötéséről gondoskodjék, rendes 
presbyteriumot válasszon, a felső szkálnoki tanítói földek iránt felmerült 
sérelmes panaszt az esperesség közbenjárása és jóváhagyása mellett in-
tézze el és a stólákat a ker. határozat értelmében fizesse. 

Ráhó, a tanitó használatába adott s hibás nagyság szerint telek-
könyvezett rétét helvesen igazittassa ki. 

*J c O 
Keczege, a Lehóczky-féle irtás — fundus kérdésének elintézését 

ügyészileg folyásolja. 7 
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Szelcze, elavult oltárképe s megromlott orgonája helyére ujat ál-
lítani és tantermét megnagyobbítani törekedjék. 

Varbócz, szűk s teljesen alkamatlan tantermét nagyobbal váltsa fel. 
Vályhó, a tanteremből a takarék-tűzhelyt távolítsa el. 
Pongyelok, a régi jegyző- és anyakönyveket újonnan kötesse be s 

a stólákat a ker. végzés értelmében fizetni kötelességének ismerje. 
Osgyán, a lelkész és tanitó földét rendesen munkálja, s a stólákat 

a ker. gyűlés meghagyása szerint teljesítse. 
Rimaszombat, a községi iskolában czélszerübb vallás- és mind eb-

ben, mind a gymnasiumban megfelelőbb egyházi énektanításról gondoskodjék. 

Várgede a tanítói földek adóját az egyházi pénztárból fizesse, az 
anyaegyházzal való viszonyát szorosabbra fűzze, és képzett és helyes 
taninódszerrel biró tanítót alkalmazni törekedjék. 

A rimaszombati gymnasium, az 1862-ik évi egyházlátogatási 
jkönyvet saját használatára leírassa, a várostól hiteles másolatban sze-
rezze ki azon okmányokat, melyek alapján a „nyilas rétek" használati 
joga, tulajdoni jogon biztosítva van. 

Az esperesség, a vallás, bibliai történet és ének rendszeres és 
tervszerű tanítását eszközölje, a tanítók kötelességéve tegye s szigorún 
követelje meg minden tanítótól azt, hogy a növendékek kellő vallásis-
meret mellett kerüljenek ki az iskolából és egyházi énekeinket énekelni 
egyenként is képesek legyenek. 

Ez dióhéjba szorítva azon kép, mely eljárásomat visszatükrözi, s alá-
zatos kérelmem a ker. közgyűléshez e tekintetben az: hogy az egyházi elöljárók, 
és esperességi elnökségnek meghagyni méltóztassék, miszerint a tőkék és 
magtárak biztosítását elodázhatlan kötelességöknek ismerjék és a hiányo-
kat mielőbb orvosolják s az eredményről jelentéseiket a jövő évi kerületi 
gyűlésre beterjeszteni el ne mulaszszák. 

Hivatalos látogatást tettem továbbá közvetlen az egyházlátogatás 
után Eperjesen, hol julius 2 7-én a tanítóképezde, 28-án pedig a hittan 
intézet vizsgáján vettem részt. 

A képezdében örömmel tapasztaltam: hogy a növendékek a tudo-
mányokban szép előhaladást tettek, különösen pedig az orgonálás és 
rajzban voltak kitűnők, s örömmel jelenthetem, hogy Zsarnoviczky István 
vezető tanár a tanítványok fölött lelkiismeretesen őrködik, az épületeket 
rendben tart ja, a kertet neje segedelmével ügyszeretettel kezeli és az 
udvart diszes virágkertté alakította át. E mellett azonban kellemetlenül 
lepett meg az intézetben azon nem várt körülmény, hogy a tanárok kö-
zött kicsinyes személyes érdekekből viszály ütött ki, mely a növendé-
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kekre is káros befolyással volt. Ezt komolyan rosszallani kötelességemnek 
ismertem, s annak kiküszöbölését a tanárok mulhatlan feladatáva tettem. 

A hittanintézet vizsgáján pedig egyrészről azon meggyőződést 
nyertem, hogy hittanáraink nemcsak alapos tudományossággal ékesked-
nek, hanem miden tekintetben ügyszeretet és lelkiismeretes hűséggel teljesi-
tik kötelességeiket, az if júságot a sz. irás és ág. hitvallás elveiben hiven 
vezetik és nevelik, miért méltók, hogy az egyházkerület hű fáradalmaikért 
hálás elismeréssel jutalmazza; más részről pedig azt láttam, hogy a 29 
növendék legnagyobb része oly szellemtől van áthatva, melynél fogva ko-
molyan fogják fel hivatásukat és mind szorgalom, mind magaviselet te-
kintetében becsületére válnak intézetünknek. Lelki örömömet növelte kü-
lönösen e vizsgán azon körülmény, hogy B. Radvánszky Antal egyetemes 
felügyelő ur ő nméltósága véletlen látogatásával lepett meg benünket, s 
miután nagy ügyeimmel végig hallgatta a vizsgát és a collégiumot és 
tanitókézezdét is megtekintette, mind a tanárok, mind a tanulók iránt 
örömét és teljes megelégedését nyilatkoztatva vett búcsút az egyházi és 
collegiumi elöljáróságtól. Fogadja egyetemes felügyelő ur egyházkerületünk 
forró háláját ezen szives ügyelem és kiváló kitüntetésért. 

II. Köztudomásra hozom: 
1) Hogy Ő Felsége legkegyehnesb királyunk a jólészi leányegy-

háznak iskolája építésére, a tótfalusi egyháznak temploma építésére s a 
kölesei egyháznak szintén építkezésekre egyenkint 100, összesen tehát 
300 forintokat adományozott legkegyelmesebben. 

2) Hogy a Nin. vallás és közoktatásügyi ministerium 1880-ik jun. 
14-kéről 15,882-iksz. a. „A budapesti állami középipartanoda szervezetét" 
küldé meg 1 példányban a superintendensi hivatalnak, az építészeti, ve-
gyészeti és fém vasipari szakcsoportokra vonatkozólag; 1880. nov. 22-ről 
33,750-ik sz. a. „A közoktatás állapotáról" kilenczedik jelentését adomá-
nyozó az 1878/9 és 1879/80-dik éveket illetőleg hivatalos használatul; 
1880. oct. 3-káról 62,226. sz. a. pedig a pénzügyministerium volt kegyes 
az eperjesi két ev. lelkésznek 102 méter kemény tiizi fát az 1880/1-ik 
évre a sóvári uradalom részéről kiutalványozni. 

3) Hogy mult évi kerületi gyűlésünktől Vida Lajos eperjesi hit-
jelöltet szenteltem fel, a csanálosi egyházba rendes lelkészül, Czékus 
Gyula pozsonyi hitjelöltet és fiamat superintendensi káplánul, Hajts Pál 
eperjesi hitjelöltet és sz.-bélai tanítót S.-Bélára, Hüvösi Lajos eper-
jesi hitjelöltet Rimabányára, és Bernáth Ede pozsonyi hitjelöltet Se-
bespatakra segédlelkészül és mellékesen megjegyzem miszerint 10 évihiva-
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taloskodásom alatt összesen 34 egyént bocsátottam ki munkásokul az 
ur szőllőjébe. 

4) Hogy rokonsági és sógorsági tilos fok alól legkegyelmesb ki-
rályi felmentvényt 22 jegyespárnak eszközöltem ki és pedig 11 párnak 
díjmentesen, 11 párnak pedig 350 fr t díjfizetés mellett, mely dijak a 
ker. nyugdíjintézetnek közvetlenül szolgáltattak be, s e fölött a ministe-
rkini és egyetemes tanügyi bizottságnál 20 ügyben vittem közbenjáró 
szerepet, s köztük 4 sérelmes esetben kéretett orvoslat, melyeknek azon-
ban ki v ánt eredménye nem volt. 

5) Hogy az érettségi vizsgát folyó évben Kézsmárkon Linberger 
István lelkész, Rozsnyón Bartholomaeidesz László főesperes és Iglón Fábry 
János alesperes végezték, mint kerületi biztosok, magam pedig Eperjesen 
vezettem azt személyesen. 

6) Hogy a Zsedényi-féle 100 frtos ösztöndíjban következő tanítók 
részesültek u. m. Kalix Márton Lajos bártfai, Marczi Sándor kisszebeni, 
Augusztiny Elek szepes-várallyai, Möhr Samu gölniczbányai, Szlavkovszky 
Ede lucsivnai, Hoznék Dániel pádári, Majba Lipót alsó-sajói, Szlopovszky 
Péter kokovai, Jesztrebényi Lajos csákányi és Vida Dániel diósgyőri 
tanítók. 

7. Hogy másodosztályú tábori lelkészekké neveztettek ki a közös 
hadügyministerium által Túróczy Pál sajó-arnóti, Chotváts Gyula nagyszla-
bosi, Vida Lajos csanálosi, Nikelszky András hollólomniczi, Zemán János 
margonyai rendes és Czékus Gyula superitendensi, Jungman Géza 
nyíregyházi s Bernáth Sándor sebespataki segédlelkészek. 

Hogy Groó Vilmos gömörmegyei tanfelügyelő közbenjárása foly-
tán a Nm. vallás és közoktatásügyi ministerium a jóleszi evang. leány-
egyház iskolájának 22 fali olvasó táblát, 1 métermérték rendszert, 3 
földabroszt, 1 elemi rajz útmutatót, 2 Írásbeli és nyomtatott mozgatható 
betűket és 1 példányban természeti ábrákat méltóztatott kegyesen ado-
mányozni. 

III. Hivatalos változások történtek: 

a) Az esperességi hivatalokban: A tátraaljai esperességben lekö-
szönt 4 évig viselt esp. felügyelői hivataláról Spóner Andor. Hivataluk-
ban megerősíttettek: a hegyaljai esperességben: Bartholomeidesz János 
főesperes és Materny János alesperes, most 6 évre már negyedízben 
választatván meg; a tátraaljai esperességben Szalagyi Mihály főesperes, 
ki 6-szor lett 3 évre főesperessé megválasztva; a gömöri esperességben 
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pedig Baltazár Antal betléri lelkész nyerte el az alesperesi hivatalt, kik-
nek működését tegye az úr az egyházakra nézve áldotta és szerencséssé. 

b) Az egyházi felügyelők sorában : Örök életre szenderült és pedig 
hosszas szenvedés után rozsnyóbányai és budaméri Ujházy József budaméri 
egyházi felügyelő, s ezen egyháznak érdemdús alapitója, ki 1868-ik évi 
ker. közgyűlésünk XXIX-ik pontja tanúsága szerint nejével Priesznicz Zsó-
fiával a halál által kiragadott Árpád fia örök emlékére Budaméren templomot, 
paplakot és iskolát építtetett, s azoknak fenntartására évi 300 frtot ren-
delt, a lelkészi állomást 600, a tanitói állomást 300 fr t évi fizetéssel 
alapította meg, s e fölött nagyobb föld és rét mennyiséget hasittatott, ki re-
szökre. Tegyük Nm. és ft. egyházkerület, a forró hála és őszinte elisme-
rés diszkoszoruját a boldogult sírjára, kinek jelszava életébe ez volt: 
„Hazádhoz és Istenedhez maradj mindig hű" s kívánjuk, hogy bánatos 
özvegyének drága életét nyújtsa hosszúra és tegye áldottá az Isteni ke-
gyes gondviselés. Hasonlóan a halál martalékaivá leitek: Bartoffy András 
nagyrőczei felügyelő, ki több éven át viselte erélyesen hivatalát, Jesze 
Vilmos miskolczi algymnásiumi felügyelő, ki közelismeréssel folytatta mű-
ködését, Jesze János szomolnoki, Koczmann Emil nandrázsi és Fekete Jó-
zsef sátoralja-ujhelyi felügyelők. Hivatalukról lemondottak: Gründel Ká-
rolv Bártfán számos évi közreműködés után, Pfannschmidt Triodeon Lőcsén 

J J 

12 évi lelkes hivataloskodás után, Szent-Iványi Miklós S.-Gömörön, ki 
32 éven át buzgólkodott hiven az egyház jólétének emelésén, Schelley 
Ede Sz.-Szombaton, Mihalik Dezső Vizesréten, Ehr Károly R.-Bisztrón, 
Gubcso György Derencsényben, Maiéter Ede Jolsván, Madarász Rezső fő-
gymnásiumi felügyelő Rozsnyón, Hornbacher Frigyes Geczelen. Felügye-
lőkké választattak: Topperczer Albert Bártfán, Szépréthy Ottó Lőcsén, 
Folgens Ede Szepes-Szombatban, Graf Károly Ruszkinóczon, Kunsch Samu 
Ménbárdon, Dr. Lorx Sándor másod iskolafelügyelőnek Iglón, Radvánszkv 
Károly S.-Gömörön, Molitórisz János N.-Rőczén, Tiff Adolf Vizesréten, 
Latinák Sándor R.-Bisztrón, Remenyik Ede Jolsván, Márton János Ge-
czelen, Daxner Samu Derencsényben és Fűrészen, Stenczel Hugó lyceumi 
felügyelőnek, Dr. Herczóg Árpád másod felügyelőnek Kézsmárkon, B. Pró-
nay Gábor főgymnásiumi kerületi felügyelőül, Szontagh József főtanodai 
helybeli felügyelőül Rozsnyón, Bárczi József S.-A.-Ujhelyen, Spóner Tivadar 
Tokajban, id. Matisz József egyházi és dr. ifj. Materny János iskolai fel-
ügyelővé Szántón, Both Gyula Ófalván, Gallo János Nandrázson, Dr. Markó 
László algymnásiumi felügyelővé Miskolczon, Károlyi Lajos Merényben. Legyen 
a boldogultaknak csendes pihenésük és égi üdv jutalmok, a leköszönőket 
boldogítsa buzgó működésök nemes öntudata, az újonnan megválasztottakat 
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pedig segélje a kegyelemnek Istene, hogy gazdag áldás és dús sikerrel 
folytassák egyházaik jólétének felvirágoztatására szép hivatalukat. 

c) A lelkészi személyzetben. Jobb hazába szólitá szolgái közül az 
Ur Homola István ujvásári lelkészt, ki hitbuzgósága és lankadatlan erélye 
által ujjá-teremté teljesen elhanyagolva átvett egyházát, mind az anya, 
mind a leányegyházakat uj paplak, templom és iskolákkal látván el és 
szilárd alapra fektetvén egyházában úgy az erkölcsi, mint az anyagi jó-
l é te t ,— Laucseklmre fiirészi lelkészt, ki 50 éves liivataloskodás után végzé 
be földi pá lyá já t ,— Holko Mátyás rima-bányai lelkészt, ki szinte hosszú 
éveken át működött az úr szőlőjében, — Lersch Mihály szomolnoki lelkészt, 
ki korán ragadtatott ki az élők sorából egyháza és családja mély bána-
tára, Renner Károly volt majerkai lelkészt, ki súlyos betegsége miatt 
már mult évben mondott le hivataláról. Elköltöztek: Hűvösi Lajos ujvásári 
segédlelkész, bánáti missiói vándorlelkészül, Kemény Lajos superintendensi 
segédlelkész Makóra rendes lelkészül. Rendes lelkészekid választattak: Cliot-
vád Gyula volt uj-klenóczi lelkész N.-Szlaboson, Petrenko János eperjesi 
hitjelölt Uj-Klenóczon, Yida Lajos eperjesi hitjelölt Csanáloson, Gyurko-
vics Gyula volt sziráki segédlelkész Német-Jakabvágáson, kik közül az 
Úrhoz költözöttek élvezzék az örök üdv végetlen boldogságát, az eltávo-
zottakat kisérje az Ur gondviselő áldásával, a hivatalba lépőknek pedig 
kölcsönözze a Mindenható sz. lelkét, hogy siker koszorúzza munkásságukat. 

d) A tanári rendben. Az örök élet hazájába költözött: Scholcz József 
iglói gymnásiumi jubilált tanár, ki 51 éven át vitte hivatalát s 1869-ben 
nyugalmazva 11 és fél éven át élvezte teljes tanári fizetéssel nyugdiját 
és 83-ik évében fejezte be vándorpályát, — D l l i á n y i Zsigmond kézsmárki 
tanár, ki előbb a s.-gömöri gymnásiumban működött 28, utóbb a kézs-
márki lyceumban 21 évig mint rendes tanár, s 7 évig nyugalmazva lévén 
több évi szenvedés után 82-ik évében vett a földi pályától búcsút. Le-
mondott hivataláról: Berzeviczy Albert eperjesi jogtanár s megválaszta-
tott helyére Glósz Károly volt jogtanár. Segédtanárokul alkalmaztattak: 
Szepes-Iglón, Fischer Arthur Miklós a mennyiség és természettan taná-
rául és S.-Gömörön Bencze Péter. 

e) A tanitók körében: A halál álmára szenderültek: Engel József 
kézsmárki nyugalmazott tanitó, ki 48 éven át folytatta hiven hivatalát,— 
Bucsko Dániel berki, 34 évi működés u tán ,—Zsorna János f.-sajói, hű; de 
küzdelmes élet után és Diecz Samu nyíregyházi tanitó. Nyugalomba lépett: 
Krámer András sz.-váraljai tanitó 37 évi fáradalom után, — Hudák Ede 
Ágost gölniczbányai felsőbb leányosztályi tanitó, ki 34 évi hű kötelesség-
teljesítés következtében az egyház részéről hálája tanujeléül egy ezüst 
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serleggel ajándékoztatott meg. Külföldre Laibachba távozott lelkészül: 
Knieszner Ágost volt kézsmárki tanitó. Leköszönt Papp János nagy-
bányai tanitó. Rendes tanítókul alkalmaztattak: Steiger Ferencz Kassán, 
Kercser Sándor Kézsmárkon, Nikelszky János mint levita Majerkán, Ur-
bán Imre Petermányban, Mikulás János Genesen, Galay Dániel Pápócson, 
Ehr Sámuel Répáson, Demeter István Geczelen, Mihalik Miklós F .-Sajón, 
Klenner Samu Sz.-Yáralján, Kovács Géza Pazdicson, Szabó Endre 
F.-Patakon, Kupecz János Kriegen, Szlafkovszky Ede Gréniczen. Segéd-
tanítók lettek: Szlovenszki János Svedléren, Bélán András Rekenvén, Páll 
József Berkin és Elm János Gerliczen, kiket nehéz hivatásukban támogasson 
az Ur jóvoltával. 

Alapítványok tétettek és pedig: 

l) Egyházak és iskolák javára : L'ócsén, hol bold. Münnich Dániel az 
egyházra 100 frtot hagyományozott, — Eperjesen, hol néhai Thain sz. Fröhlich 
Johanna az egyházról 100, a szegények ápoldájáról 100, a jogakadémiáról szinte 
100 fr t ta l emlékezett meg végrendeletileg, — Kézsmárkon, hol boldogult Führer 
Gusztáv templomépitésre 100 frtot hagyott, I^eibiczon, hol özv. Bene sz. Rótli 
Zsuzsánna az egyháznak 300 fr t értékű földet adott, Dobsinán, hol az 
árva-alapra több éven át 2051 f r t 61 krnyitőke gyűj te te t t ,—Rozsnyón , 
hol Markó János a felsőbb leányiskola létesítésére 100, Gál János 100, 
Szerecsen Lajos 50, Máriássy Mór 20 frtnyi alapítványt t e t t e k — 
nóton, hol Mária Dániel az egyházi alapot 300 fr t ta l szaporitá, — Nagy-
Váradon, hol b. Fidi István örököseivel egyesség jővén létre, az egyház 
3000 fr t alapítványt nyert az egyházi özvegy-árva nyugdíjintézet javára, 
Miskolczon, hol az egyházi alaptőke Vozáry Dánielné emlékére 100, Le-
szig Barnától 24, Albert Edétől 5 frtnyi növekedést nyert, az iskolatőke 
a Würzler-féle peres hagyományból 839 f r t 85 krral szaporodott és Fur-
mann János iskolai ösztöndíjra 100 frtot adományozott, — Nagykárolyban, 
hol Boross János lelkész iskolai alapra 20 frtot áldozott, Nyíregyházán, 
hol az elkölthetlen egyházi alapítvány 786 fr t 56 krral, a jubileumi alap pe-
dig 2450 frt 33 kral szaporodott, mely utói nevezett alapnak szaporításához 
Gyuris Pál presbyter és neje Gráf Mária a fenti összegbe már betudott 
50 frtnyi nagyobb alapítvány nyal járultak, — Rima-Szombaton, hol Ha-
maliár Károly fia Hamaliár Károly Mór, ipja Dr. Nyir iNagy Ferencz, neje 
Hamaliár-Nagy Fánni és unokája Liszka Jolán nevére az egyházi illetéket 
megörökítő 400 fr t alapítványt tett és özv. Nagy-Zatrogh Julia és özv. 
Yass-Kirner Emilia szinte 100 frt alapítvánnyal örökiték meg neveiket, e 
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fölött többen a filléregylet tőkéjét. 245 f r t és 2 krral emelék. Tesz 
összesen 11492 frt 37 krt. 

2. Felsőbb tanintézetek részére: Kézsmárkon, Stenczel Hugó lyce-
umi felügyelő és neje sz. Nendtwich Paulina 50 éves tanári jubileuma 
alkalmából az alumniumot 500 frtnyi alapitványnyal örvendezteté meg oly 
feltétellel, hogy az alapítvány kamata évenkint 2 szegény tanuló ingye-
nes ellátására fordittassék, — ugyanott b. Sólyomi József rk. kegyesrendi 
áldozár és volt debreczeni igazgatótanár hasonló czélra 800 frtnyi ke-
gyes alapítványt tett, hold. Demeter Sámuel és neje helybeli lakosok pe-
dig a lýceum uj alapítványát gazdagiták végrendeletileg 100 frtnyi hagyo-
mánynyal, —{Rimaszombatban,holHubay Miklós 50, Vályi Pál 100, a r.-brezói 
egyház 30 fr t alapítványt te t t a tanintézet fentartására, b. Huszt Andrásné 
pedig 600 fr tot hagyott ösztöndijakra,— Eperjesen, hol a jogi akadémia 
tőkéjét a s.-kazai egyház 10, S.-Arnót l , b r . Radvánszky Antal 20, Gráff altá-
bornagy 10, Éles Henrik 200, b. Edelszheim Gyulay 10, Zsivora György 
100, Zmeskál Istvánné 5, Handtel Károly 3, Deutsch Mór 5, Dorner Ede 
5, Csery Lajos 50, Grosmann gyógyszerész 1, Péchy Zsigmond 4 fr t tal 
szaporitá, — Rozsnyón,ho\ Madarász Rezső felügyelői hivataláról lemondása 
alkalmából a tőke gyarapítására egy 100 frtos hitelsorsjegyet ajándékozott. 
Tesz összesen 2704 forintot . 

7. Segélyezések és adakozások fordultak elő 

A) Egyházak körében: Lőcsén, hol Zsedényi-Okolicsányi Kálmán 
az egyházra 100 fr tot adományozott, a farsangi conventi bál pedig egyliáz-
iskolai czélokra 258 fr t 61 krt jövedelmezett, — E p e r j e s e n , hol Keczer 
Miklós, a leányiskola tőkéjét 500 fr t tal szaporitá, Parvy Erzsébet úr-
hölgy pedig a magyar-német egyháznak 30, a tót ajkú egyháznak szinte 
30 frtot ajándékozott; Kisszebenben, hol a német egyház nőtagjai egy 
24 f r t értékű Luther öltönnyel kedveskedtek a lelkésznek, Gretzinacher 
Dániel presbyter pedig a tót templom orgonájának kifestésére fia confir-
mácziója alkalmából 40 frtot adományozott, — Kézsmárkon, hol a folyamat-
ban levő templomépitésre a serfőzde-egylet ujabban 1690 frt 10 krt, az 
egyháztagok gyűjtés utján 2 705 frtot ajándékoztak, jótékony vállalatokból 
pedig 44 fr t 70 kr, idegenektől 8 fr t 80 kr, összesen 4348 f r t 60 kr 
gyűlt be, — Rokuszon, hol a hivek a paplaképitési és lelkészfizetési alapot 
273 fr t 89 krral szaporiták, — Iglón, hol az egyház a várostól 4456 fr t 
és 5 4 0 d méter fa évi segélyt k a p o t t , — S z . - V á r a l j á n , hol a koszorú-egy-
let egy szini előadásnak 64 frtnyi jövedelmét ösztöndijjul ajánlá fel oly 
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tanulónak, ki a magyar nyelvben kitűnő haladást mutat fel, — Sz.-Bélán. 
hol Kalstein Kornéla templom előcsarnokának építéséhez 5 fr t tal já ru l t ,— 
Zsákóczon, holForberger János az iskolai könyvtárra 10 frtot adományozott, 
Rozsnyón, hol a felsőbb leányiskola tőkéjét Erőssy Lajos 5, Fuchs Dániel 2, 
Polacsek Árpád 1 fr t tal neveié, 3 évre pedig következők kötelezték le magukat, 
u. m.: Sziklay Ede 50, Nehrer Mátyás 50, Tirscher István 30, Czékus István 
20, Schlosser Albert 20, a rozsnyói női gyámintézet 20, Markó Sándor 
15, Markó József 15, Markó Pál 10, Madarász Rezső 10, Markó 
András 10, Alexy Albert 10, Özv. Pós Józsefné 10, Sziklay Pál 10. 
Stech Lajos 10, Hámos László 10, a rozsnyói egyházi gyámintézet 10, 
Dr. Pós Dezső 5, Yass Béla 5, Halasi Gusztáv 5, Varga és Langholter 
5, Pós József Gyula 5, özv. Feledy Ferenczné 5, özv. Halasi Károlyné 5, 
Fábry Károly 5, Kőváry Ödön 2, Pekár Sándor 2, Rosztv József 2, 
Feymann Antal 2, Benedicty Tivadar 2, Greguss-Aranyhalmy Malvina 2, 
Halasi Béla 2, Maiéter Albert 2, Szepesi Károly 2, Irányi János 1, 
Szegheő Gusztáv 1, Flütsch Endre 1, Bauhofer György né 1, Kis István 
1, Kardos Lajos 1, ifj. Kis Károly 1 frt tal . Ugyanott adakoztak minden 
felhivás nélkül a felállítandó kerületi árvaházra: Markó János 20, Alexv 
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Albert 10, özv. Bauhofer Györgyné 1, özv. Weisz Vilmosné 1, Schlosser 
Albert 20, Mikola György 2 frtot , Weisz Vilma 10 krt, Bánhegyi Ala-
dár 10 krt, Czékus Gizella 20 krt, és egy mulató társaság 11 fr t 60 krt. 
— Ugyanott ajándékozott Sziklay Ede a szószékre egy 60 fr t értékű, 
aranyrojtokkal szegélyezett vörösbársony diszteritőt, Sziklay Pál pedig 
böjti és gyász alkalmakra négy 50 fr t értékű vasból öntött oltári diszes 
gyertyatartót és egy feszületet. Ugyanott gyűjtetett a budapesti országos 
ev. árvaház felsegélésére 33 frt 93 kr., a jólészi iskola építésére pedig 
78 fr t 38 kr. — Süvetén, hol Remenyik Andor felügyelő a helyi papi 
nyugdíjintézet tőkéjét 5 fr t tal szaporitá, a fazekas társulat pedig a temet-
kezési egylet tőkéjéhez 100 fr t ta l j á ru l t ,— Chizsnyón, hol Maiéter Ede 
felügyelő, a karénekesek pénztára gyarapítására 50 frtot ajándékozott,— 
Szomolnokon, hol a város az ev. lelkésznek 40 fr t évi segélyt szavazott 
meg, özv. Schmiedt Mária pedig a templomot 26 fr t értékű szép csillár-
ral ékesité fe l ,— Remetén, hol atűzkárosult lelkészt a szomolnoki szivar-
gyár igazgatója Hein Henrik 30, Soós János Vilmos esp. felügyelő 10 
fr t ta l segélyezé, Tillisch János eperjesi hi t tanár pedig, mint e város szü-
lötte, korán elhunyt Arthur fia emlékére az oltárt és szószéket horgolt 
teritővel és két virágedénynyel ékesité fel, — Golniczbánydn, hol Gratz Mór 
főesperes, mint a „Nach der Schicht" egyházilap szerkesztője 46 iskolás 
gyermek felruházására 205 fr t 84 krt áldozott, 30 frtot pedig a 6 es-
perességi egvház felsegélésére fordított ; Krompachon, hol a hívek orgona 
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építésre 600 fr tot gyűjtöt tek,— Szomolnokon, hol Soós János Vilmos esp. 
felügyelő úr a szegény egyházat 25 f r t kegyadománynyal örvendeztető 
meg, — Merényben, hol Ujagh lelkész az egyház épületeinek kijavítására 
10 frtot áldozott, — S . - A r n ó t h o n , hol Leszih Lajos felügyelő a 200 frtnyi 
egyháztartozás kamatját 12 fr t tal fizette le, s azt tenni továbbra is meg-
ígérte, a hívek egyházi szükségletre 25 f r t 50 krt gyűjtöttek, a jubileumi 
alapot Udvari Juliánná 2, Ongai András 2, Molnár Mihály 2, a confir-
mánsok 3 f r t 90 krral növelték, a harangalapot pedig özv. Sághy Mi-
hályné 2, Kis Mihály 4, Dancso Adolf r. k. 2, Palotás József 2 fr t tal gyara-
pitá, — Miskolczon, hol a filléregylet a takarékpénztártól 10, Vozáry Dá-
nielné emlékére 25 f r t kegyadományt nyert, két estély tartásából 620 
f r t és 16 kr. jövedelme volt, a temetői pénztár 235 frt, a Máday alap 
103 f r t 54 krral szaporodott, az egyház Sweitzból 46 f r t 80 kr.,a G. A. egy-
lettől 555 f r t 42 krt, Német-Alföldről 147 fr t 83 kr., az osztrák tartomá-
nyokból 99 f r t 68 kr., bányakerületből 30 f r t 55 kr., tiszaiból 3 frt, 
Erdélyből 27 frtnyi árvizsegélyben részesült, a szegénygyermekek a sel-
meczi gymnasiumi ifjúságtól 2 bibliát és 2 5 ujtestámentomot nyertek, s 
e fölött Duna-Szerdahelynek 34 fr t 23 krt, a budapesti árvaháznak 30 fr t 
gyűjtetett, — Csanáloson, hol egy harmónium beszerzésére 8 fr t gyűlt össze, 
— Rima-Szombatban, hol Dr. Paczek Mór egyházi felügyelő 25 éves jubi-
leuma alkalmából az egyháznak 210 írtról szóló terhelő kötvényét visz-
szaajándékozta, Szakái Ede emlékére nővérei 20 frtot adományoztak, Liszka-
Hamaliár Fánni pedig, egy diszes kiállítású „aranykönyvet" adott. — Nyír-
egyházán, hol a város az egyháznak szegény gyermekek felruházására 66 frtot 
ajándékozott. Tesz összesen 14221 frt 52 krt. 

B) Felsőbb iskolák javára: 

Rozsnyón, hol Fekete Nándor egy kitűnő szorgalmú tanulónak jutal-
mazására egy 20 frankos, egy névtelen egy 10 frankos aranyat, Szontagh 
Lajos 3, Jaczkó Luczián 1 frtot adományozott, a takarékpénztár pedig 
20 fr t kegyadományban részesité a tápintézetet, — Kézsmárkon, hol Sólyomi 
József az éremgyüjtemény gyarapítására 1, a magyar nyelvben kitűnő 
tanulók jutalmazására 7 aranyat adott, 560 kötetre rúgó könyvtárát a 
lyceumnak ajándékozta, melyet Cornidesz Tamás szolgabíró szinte 760 
kötettel szaporított, Gresch Gyula pedig az alumneumot 20, és Dlhányi 
örökösei 15 fr t tal gyámoliták; — ugyanott a tanári fizetés emelésére 
létrejött uj alapítványt a tanulók 263 f r t 30 krral, egyesek 69 fr t tal sza-
poriták, — Szepes-lglón, hol a XVI. sz. város takarékpénztára a főta-
nodai muzeumnak 20, a tápintézeti alapnak 20, a könyvtárnak 20, a ta-
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nári nyugdíjintézetnek 60, összesen 120 frtot ajándékozott, az iglói ta-
karék és hitelintézet a múzeumnak 10, a tápintézetnek 10, a tanulók 
jutalmazására 30 frtot szavazott meg, Rozenkranz tánczemester a muzeum 
és könyvtárt 30 fr t tal segélyezé, egyesek pedig jutalomkönyvek szerzé-
sére 42 frtot, az alumneum felsegélésére 89 fr tot adományoztak. — Nyír-
egyházán, hol a takarékpénztár a gymnasiumi építési alapra 60, rajzesz-
közökre 30, alumneumra 20 fr t adott, a szabolcsi hitelbank a gvm. épí-
tési alapot 40 fr t ta l gyarapitá, Nyíregyháza városa pedig a tápintézetet 
50, egyesek 159 frt 62 krral segélyezék, — Rimaszombatban, hol Dapsi Vilmos 
300, a város 200, a népbank 50, a takarékpénztár 200, Hubay Miklós 
50, Bellus János 50, Vincze Dániel 5, Liszkai Jánosné 2 fr t kegy ado-
mánynyal emelék az intézet jólétét s e fölött a takarékpénztár 20, a 
népbank 10 frt tal gyarapitá az intézet alapját, — Miskolczon, hol az 
alaptőkét Kulcsár Károly 20 fr t ta l növelte, egy szini előadásból pedig a 
könyvtárra 70 f r t 14 kr gyűlt be, — Eperjesen, hol a tápintézet szá-
mára Kósch Frigyes 42 fr t 13 krt, a takarékpénztár 25 frtot adomá-
nyozott. Összesen 2096 frt 19 kr és 10 arany. 

Nm. és ft. Gyűlés ! Adjunk hálát őszinte szívvel Istennek, hogy e 
mostoha időkben is ilv szép vallásos buzgóság és lélekemelő áldozatkész-
ségnek örvendhetünk, mondjunk szent kegyelettel áldást a hagyományozok 
hamvaira és tűntessük ki elismerő hálánkat a kegyes adakozók iránt azon 
forró fohásszal: miszerint a kegyes Isteni gondviselés tegye boldoggá és 
áldottá késő vénségig életöket, s kisérje áldásának kies nap fényével az élet utain 
magukat és kedves családjaikat! Minket pedig azon tény, hogy alapitvá-
nyaink az egyházak és tanintézetekben, hozzá adva a felszámláltakhoz a 
hittanintézetre befolyt 1101 fr t és 10 krt és a tanitóképezdére beküldött 
140 fr t 29 krt is, 13,040 frt 20 krral szaporodtak és ő Felsége 200 
frtnyi kegyadományait is hozzá számítva, 16,617 frt 11 kr segélyben ré-
szesültek, mi az anyagi segélyen kivül összesen 29,314 frt 92 krt és 10 ara-
nyat tesz, buzdítson hasonló hitbuzgóság és áldozatkészségre, meggondolván, 
hogy igen sok a vérző seb egyházaink és tanintézeteinkben, melyeket 
szükség behegesztenünk, s hogy csak tömeges támogatás által virágoztat-
hatjuk fel egyházaink és iskoláink jólétét. 

VI. Középtanodáink 

tőkéje gyarapítására az ifjúságtól begyült Kézsmárkon 353 frt 5 
kr, Miskolczon 102 frt, Rozsnyón 164 frt, Eperjesen 34 frt, Nyír-
egyházán 142 frt, Szepes-Iglón 430 frt, Rimaszombatban 185 frt, 
S.-Gömörön 26 frt, — ö s szesen: 1740 frt 5 kr. 
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VII. Említésre méltó mozzanatok. 

1. Hogy Kalclibrener Károly főesperes, ki Budapesten egy évig 
volt segédlelkész, 49 éven át pedig folytonosan Sz.-Olasziban mivelte az 
Ur szőlőjét, 50 éves lelkészi örömünnepét f. é. julius 3-án ünnepelte egy-
háza körében, mely alkalommal ev. egyházunk, magyarhazánk, valamint a 
tudomány terén szerzett kiváló érdemeit méltányolva első sorban a superiten-
dens üdvözölte az egyházkerület nevében, továbbá az egyházhivek, kik szivbeli 
hálájukat iránta egy értékes ezüst bilikommal is tolmácsolták, azután a XIII. 
sz. v. esperesség, mely üdvözlete mellett egy diszkötésü Dóré bibliával 
ezüst Íróeszközzel, arany tollal és egy ezüst hamutartóval lepte meg há-
lája jeléül a jubiláltat, végre az elismerés diszkoszorujával ékiték fel a 
tátraaljai és VII. bányavárosi esperesség, az eperjesi collégium és iglói 
egyház és főtanoda, a szepesi és helybeli tanítók, megkoronázták pedig 
mindezt, még az Ausztrália, Afrika, Amerika, Franczia, Angol, Orosz, Olasz-
honból és Schweizból érkezett táviratok. 

2. Hogy in. é. szept. 16-án ünnepelte 50 éves tanári jubileumát 
Stenczel Hugó, ki negyven éven át volt a kézsmárki lýceum érdemdús tanára 
s az intézet felvirágzásának hathatós emeltyűje, 10 év óta pedig mint 
másodfelügyelő vezette az intézet ügyeit buzgó ügyszeretet és lankadatlan 
kitartással. Erdemeinek hálaadóját bemutatni édes kötelességének ismerte 
a lyceumi pártfogóság, a tanári kar, a város és egyház. 

3. Hogy m. é. decz. 15-én a rimaszombati egyház rendezett meg-
ható ünnepélyt Dr. Paczek Mór 25 éves és az egyház jólétét lelkesen 
munkáló felügyelője számára, mely ünnepély alkalmával érdemeit méltá-
nyolta nem csak az egyház, hanem a kishonti esperesség is, sőt elismerést tol-
inácsló levéllel tisztelte meg őt az egyházkerület nevében a superinten-
dens is. 

5. Hogy Groó Vilmos gömörmegyei tanfelügyelő mult évben a 
megyei nemzeti alapból vezérkönyvének első részével a görnöri és kis-
honti esperességben 30 szegényebb iskolát látott el, folyó évben pedig ve-
zérkönyvének 2-ik és 3-ik részével 80 iskolát ajándékozott meg és olvasó-
könyvéből is 280 példányt osztott ki állandó használatra, s e fölött a 
süvetei iskolának 12 arany vágású magyar énekeskönyvet is küldött 
ajándokúl. 

6. Hogy Sárosmegye 1880. szept. 2-án tartott közgyűléséből kö-
szönetét fejezte ki az ev. lelkészeknek, az ínségesek bejelentése és az 
élelem kiosztása körül tanúsított készséges és pontos eljárásukért. 
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7. Hogy a superintendens az eperjesi theologusok szegény sorsát 
látva, részökre segélyért a G.-A.-egylet, különösen a würtembergi főegylet-
nél esedezett s az utóbbitól szerencsés volt Rieger elnök nemes indulata 
folytán 120 markot, vagyis 69 fr t 70 kr. értékű segélyt nyerni, melyet 
70 fr tra kiegészítve 10 írt jával 7 szegény ifjú között osztott ki. 

VIII. Épületek javittattak: 

Kézsmárkon, hol a templom külseje kiépíttetett, a torony és diszkapu 
kivételével, — Kis-Szebenben, hol a tótajku egyház oltárkeritése és orgonája ki-
festetett és megaranyoztatott, — Bártfán, hol m. é. nov. 29-én megnyilt a 
„Krumbholzianum óvoda/ melyre még 1840-ben megdicsőült Krumbholz 
Sámuel bártfai születésű és pozsonyi lakos 4000 frtot hagyományozott, 
melv idők folytán a német egyház kezelése alatt 25,000 fr t ra szaporod-
ván, ebből csinos épület építtetett s rendeltetésének kellően berendezve 
és felszerelve, mint felekezet nélküli óvoda adatott át, azonban azon ki-
kötéssel, hogy az a bártfai német egyház folytonos felügyelete és vezetése 
alatt álljon s a tetemes pénzalapot a végrendelet értelmében ennek fel-
ügyelője kezelje. Az intézet mindjárt kezdetben 60 gyermeket vett gond-
viselése alá és a prot. név becsületére, s a közmivelődés terjesztésére 
áldásosán működik, — Berkiben, hol a tanítói lakhoz 150 fr tnyi költséggel 
csűr, fakamra és istálló építtetett, — Iglón, hol az elemi és felsőbb leány-
iskolái épület 7263 fr t kiadással építtetett fel és tanszerek 886 frton 
szereztettek, — Leibiczon, hol a régibb paplak eladatván, a Mikovszkv Janka-
féle ház 3400 fr t tal u j paplakká alakít tatott á t ,—Buszk inóczon , mely le-
égett paplakát 1600 frt költséggel állitá helyre, — Krompachon, hol 600 
frtos orgona szereztetett, — Merényben, hol a paplaki csűr áthelyeztetett s 
uj fedéllel lát tatott el, —Sz i l i s t y én , hol az 1868-ban leégett torony újból 
építtetett, melyhez Koburg berezeg 0 Fensége 30 darab támaszfát aján-
dékozott, — Markuskán, hol az iskola kipadoztatott és melléképületei kita-
taroztattak, — Sajó-GomÖrÖn, hol uj templom építéshez íogtak,— Süvetén, hol 
a nedves és egészségtelen paplak újból építtetik és az iskola tornácza 
20 frton kipadoztatott, — Kühemezon, hol a paplaki melléképületek 252 frt 
költséggel javittattak ki, — Komlóson, hol a paplak és iskola 216 fr t ki-
adással újonnan zsindelveztetett, — Bussóczon, hol az uj templom és torony 
teljesen elkészülvén azf.é. ápr. 18-kán szenteltetett fe l .— Vibornán, mely 
2000 frton tornyot épített, s ez állítólag Szepességen jelenleg a legszebbek 
közé tartozik, — Dúsán, hol 300 frtnyi költséggel a templom újonnan 
fedetett be, és új tornácz építtetett, melyhez Hámos Zoltán 10 frtot és 
1500 drb téglát ajándékozott. 



22 

IX. Irodalmi munkásságot fejtettek ki: 

1. Czékus István, ki magyar konfirmáeziói tanításának harmadik 
kiadását eszközölte. 

2. Kalchbrenner Károly főesperes, Wéber Samu, Zelenka Pál és 
Farbaky József lelkészek és Hörk József, Geyer Gyula, Kövi Imre, 
Roth Márton és Husz János tanárok, kik a tudomány terén több ér-
tekezlet és hírlapi tudósitás által vivták ki az irodalom elismerését. 

Ezzel jelentésemet befejezvén, magamat a Nm. és ft . kerületi köz-
gyűlés további nagyrabecsült bizalma és kegyeibe hódoló tisztelettel és 
mély alázattal ajánlom. 

Súperintendes urnák évi jelentése, mint a mely főpász-
tori gondos munkásságról, munkás ügyszeretetről, ügyszeretet-
teljes gondozásról tesz most is örvendetes bizonyságot, hálás 
köszönettel fogadtatott, s ezen jegyzőkönyvbe egész terjedel-
mében felvétetni rendeltetett. 

A mennyiben pedig azon örvendetes tény jött e jelen-
tésből köztudomásra, hogy a főpásztor áldásos működésének 
első évtizedét Isten kedvezésével egyházunk javára befejezé, s 
egy uj évtizedbe lépett ál tal , melyben nem kisebb 
hűséggel kívánja főpapi működését folytatni : egyházkerületünk 
áldólag üdvözli szeretve tisztelt főpásztorát e magaslaton, 
teljes elismeréssel a múltban szerzett nagy érdemei, teljes 
bizalommal nagy horderejű működése iránt, segedelmet és ál-
dást kiván Istentől tettdús életére, hogy törhetlen hiterővel 
és lánghuzgalommal vezethesse ezutánra is egyházunkat, a 
fejlődés fokozatain, várván és nyervén a mindenhatótól élet-
sorsának szerencsés vezetésében, az egyháztól pedig elismerésben 
és czéljainak vállvetett közremunkálásában nyilatkozó leg-
édesebb jutalmát. 

A mennyiben továbbá e jelentésben még arról is örven-
detesen meggyőződött e gyűlés, hogy a kegyeletes áldozat dús 
forrásai a lefolyt évben is termékeny erőt szolgáltattak egy-
házunk többféle czéljaira, s azok nagy sorában kiválólag áldott 
emlékű néhai Ujházy József örökitvén meg 10000 frtot tevő 
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nagyobbszerü hagyománnyal, mint előbb a budaméri egyház 
alapításánál, most az eperjesi collégiumnál nevét, emlékét 
méltólag: a kegyes adakozóknak általában meleg köszönetet 
szavaz, bizonyára Isten előtt is kedves áldozataikért, különö-
sebben pedig néhai Újházi József elhunyta feletti mély rész-
vétének kegyeletes kifejezésével emlékét jegyzőkönyvileg is 
megörökíti s ennek a gyászoló özvegy irányában külön irat-
ban tolmácsolásával az elnökséget ezennel megbízza. 

A mennyiben végül e jelentésből még az is kitűnik, hogy 
a kishonti esperességben végzett egyházlátogatásnál az örven-
detes tények sorozatában, a tűzkár elleni biztosítás és az 
egyes egyházak vagyonkezelése tekintetében hiányok észleltet-
tek, meghagyatott a kishonti esperességi elnökségnek oda 
hatni, miszerint az egyházkerület határozatainak s superin-
tendens ur intézkedéseinek érvény szereztessék ott is, a jel-
zett bajok orvosoltassanak, esperességi gyülésileg tárgyaltassa-
nak, e tárgyú jelentése a jövő évi kerületi gyűlésre elváratván. 

IV. (J.) Kramarcsik Károly egyházkerületi főjegyző Rozsnyón 
1881 augusztus 16-ról kelt levelében az 1866-ik évtől 1869-ig helyettes 
jegyzői, 1869-től pedig máig kerületi főjegyzői minőségben viselt hivata-
láról, előhaladt korára és erőinek hanyatlására való hivatkozással lemond. 

A kerület, tekintve a lelépőnek ezen sok felelősséggel és 
nagy fáradtsággal járó hivatalában hosszú éveken át s nehéz 
viszonyok közt kifejtett s kitűnő tapintattal párosult oda-
adó s lelkiismeretes munkásságát, a lemondást érzékeny fáj-
dalommal s a lelépő bokros érdemeinek meleg elismerésével 
és jegyzőkönyvi hálás megörökítésével veszi tudomásul, az 
ezen lemondás folytán üresedésbe jött főjegyzői hivatal 
teendőinek vitelével a hivatalában idősb egyházi jegyzőt, 
Farbaky Józsefet főjegyzőnek megválasztva, bizza meg; kerü-
leti jegyzővé választja továbbá egyhangú felkiáltás utján a 
jegyzői kar létszámának a világi elem részéről is teljes ki-
egészítése czéljából Dr. Markó Sándor rozsnyói kir. közjegy-
zőt, kinek helyettesítését, a jelen gyűlés tartamára, melyen 
családi okok folytán meg nem jelenhetett, Pákli Károly iglói 
tanár vállalta el. 

V. (J.) Olvastatott a nmsgu vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
nisztériumnak Budapesten 1881. május 29-ről 145. ein. sz. a. kelt érte-



24 

sitvénye, melylyel az Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége által Bécs-
ben 1881 május 24-ről kelt s a Fenséges Trónörökös pár násza alkal-
mával a magyar nemzet részéről tanusitott szeretet és örökölt hűség 
jelenségeiért legmagasabb köszönetét kifejező legkegyelmesebb leirata 
közöltetik. 

Kapcsolatosan jelenti egyházkerületi felügyelő ur azt; miszerint 
egyházkerületünk elnöksége szerencsés volt a nmsgú báró Radvánszky 
Antal egyetemes felügyelő ur által vezetett egyházegyetemi küldöttség-
ben részt véve, a Fenséges Trónörökös pár által kegyteljesen fogadva, ez 
előtt tiszteleghetni. 

Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének legkegyel-
mesebb leirata egyházkerületünk által legmélyebb hódolattal 
fogadtatott ; — az egyház egyetemi küldöttségnek a Fensé-
ges Trónörökös pár általi kegyteljes fogadtatásról szóló érte-
sités pedig örvendetesen vétetett tudomásul. 

VI. (F.) Elnökileg jeleztetvén, miszerint Ő cs. és ap. kir. fel-
sége legkegyelmesebb urunk, ez ősz folytán egyházkerületünk körében több 
napokig időzend 

a gyűlés örömmel ragadja meg a szerencsés alkalmat, 
hogy egyházunk legfőbb védura s szeretett királyunk irányá-
ban az egyházkerület tántorithatlan hűségének és ragaszko-
dásának egy Ő Felsége szine elé az egyházkerületi elnökség 
vezetése alatt menesztendő üdvözlő küldöttség utján is adjon 
őszinte kifejezést, ezen küldöttség Szontagh Bertalan, Jelenik 
Almási István, Bánó József, Lichtenstein József, Szirmay 
Ödön, Szontagh Pál, Wieland Arthur, Jankó Miklós, Somogyi 
Gyula, Radvánszky Géza báró, Radvánszky Béla báró, Bartlio-
lomaidesz János, Zelenka Pál, Csiskó János, Turóczi Pál, 
Materny János, Glauf Pál, Chotváts Endre, Farbaky József, 
Bancsó Antal, Hörk József, Glósz Károly, Kramarcsik Ká-

I. 
roly, Fábri János, Martini József, Barzo József tagokból lett ösz-
szeállitva, superintendens ur fogván a gyűlés tagjait a fogad-
tatás ideje felől értesiteni. 

VIL (P) Olvastatott a nmlt. vallás és közoktatásügyi m. kir mi-
nisztériumnak 1881 jul. 31-én 21407 sz. a. kelt rendelete, melyben Pis-
tei Amália krásznóczi tanitónőt, Csencsarik János sámogyi és Szabó György 
nagykázsméri tanítókat, mint nem iskolázott egyéneket, azonnal elmozdittatni, 
s állomásaikat okleveles tanítókkal betöltetni rendeli. 
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Miután a sáros-zempléni főesperes szóbeli jelentése sze-
rint is a pazdicsi egyház leánygyülekezeteiben működő Pistei 
Amália és Csencsarik János tanításra nem képesített egyének, 
a pazdicsi egyház oda utasittatik. hogy a nevezett egyéneket 
mielőbb okleveles tanítókkal pótolja: Szabó Györgyöt illető-
leg azonban a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
feliratilag felvilágosítandó, hogy ő nem annyira mint tanitó, 
hanem főleg a vallás- és erkölcsi érdekek szempontjából, mint 
előkönyörgő van az anyagyülekezettől több mértföldnyire távol 
eső nagy-kázméri fiók-egyházban alkalmazva, hol alig van 
egy-két tanítvány, kiknek számára a nyomorúságos anyagi 
viszonyokkal küzködő fiókegyház tanítót nem tarthat. 

VIII. (P.) Olvastatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. k. mi-
nisztériumtól közzététel végett leküldött, a műemlékek fentartásáról szóló 
1881-dik évi XXXIX. törv. czikk. 

Tudomásul vétetett. 

IX. (J.) A nmsgú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Buda-
pesten 1881 május 24-ről 725./ein. sz. a. kelt leiratával tudomás és mi-
heztartás végett közli azon német birodalmi legfőbb és legfelsőbb ható-
ságok névjegyzéket, a melyek által kiállított vagy hitelesített okiratok 
a Németbirodalommal kötött s az 1880-ik évi XXXYI. t. cz.-ben fog-
lalt államszerződés 18-ik szakasza értelmében további hitelesítést nem 
igényelnek. 

Miheztartás és alkalmazkodás czéljából tudomásul vé-
tetett. 

X. (F.) Olvastatott a múlt évi dobsinai közgyűlés VII. pontja ér-
telmében az egyházrendezeti javaslat ügyében beérkezett esperességi ha-
tározatok összeállítására kiküldött egyházkerületi nagy bizottmánynak 
Rozsnyón f. évi julius 28-án megtartott üléséről szóló jegyzőkönyv, mely 
szerint 6 esperesség, u. m. a VI. sz. k. városi, a VII. bányavárosi, a 
tátra-aljai, a gömöri és a sáros-zempléni a kérdéses egyházrendezeti ja-
vaslatot a tárgyalás alapjáúl sem fogadják el, mig annak — bár módo-
sításokkal való — elfogadása mellett csak két egyházmegye, u. m. a 
kishonti és a hegyaljai nyilatkozott, minek folytán a nagybizottság árész , 
letek megvitatásába nem is bocsátkozott, hanem javasolja, hogy az immár 
elejtettnek tekintendő múlt évi javaslat helyébe egy újabb javaslatnak 
elkészítésére az egyházkerület egy újabb bizottságot küldjön ki. Nehogy 
pedig ezen kiküldendő ujabb bizottság minden útmutatás és irányelvek 
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nélkül járjon el, szükségesnek lát ja a nagy bizottmány azt, hogy az egy-
házker. gyűlés állapitsa meg azon főbb irányelveket, melyek alapján az 
uj művet elkészíttetni kívánná, mivel ez által a szerzők munkája nagyban 
könnyittetnék, a mű létrejötte gyorsittatnék és elfogadtatása is nagyban 
biztosíttatnék, minek folytán a nagybizottság az esperességek küldöttei-
nek nyilatkozata alapján s hozzájárulásukkal ezen irányelvekre nézve 
részletes javaslatot is terjeszt az egyh. ker. gyűlés elé. 

Olvastatott ennek kapcsában a hegyaljai egyházmegye Miskolczon 
f. év és hó 15-én megtartott közgyűlésének határozata, mely szerint azon 
nézettől vezéreltetve, hogy a rendezeti javaslatot elvetett egyházmegyék 
idevágó határozataik hozatalánál nem annyira a kebelükbeli egyházak, 
mint inkább csak az e czélból kiküldött bizottságok véleményére fektet-
ték a fősúlyt: az elvetett rendezeti javaslatot ujabb tárgyalás végett az 
egyházakhoz még egyszer leterjesztetni óhajtja, ezen óhajának mellőzte-
tése esetében pedig a nagybizottság által az újonnan kidolgozandó ren-
dezeti javaslat alapjául lefektetni kivánt elveket kéri, még mielőtt a ker. 
gyűlés azoknak megvitatásába bocsátkoznék, „törvényes gyakorlatunk sze-
r int" , az egyházakhoz és esperességekhez ezeknek már ezen alapelvek 
iránti meghallgatása végett leterjeszteni. 

Az egyházkerületi gyűlés a nagybizottság jelentéséből 
megállapítva látván azt, hogy az esperességek többsége 6 
szavazattal 2 ellenében a rendezeti javaslatot még tárgya-
lási alapul sem fogadja el, azt a szerzők lelkiismeretes és 
fáradságos munkájának elismerő és hálás méltatása mellett 
ezennel elejtettnek nyilvánítja, s elhatározza, hogy egy ujabb 
javaslatnak mielébbi elkészítésére egy ujabb bizottságot 
küld ki. 

Ebből kifolyólag nem adhat a ker. gyűlés a hegyaljai 
esperesség azon kívánalmának helyet, hogy a tavaly készült 
javaslat ujabb tárgyalás végett az alattas testületekhez még 
egyszer leküldessék, mert ezzel sértő tiszteletlenséget fejezne 
ki azoknak már tudomásul vett ez ügybeni nyilatkozatai 
iránt, mert továbbá minden egyes egyháznak meg volt adva 
a mód és alkalom arra, hogy e javaslatra nézve nyilatkoz-
zék s annak ujabb leterjesztetése esetében is fenforogna azon 
lehetőség, hogy annak részletes tárgyalásába minden egyes 
egyház nem bocsátkoznék. 

De nem látja a gyűlés szükségét és czélszeriiségét annak 
sem, hogy az új rendezeti javaslatnak már irányelveire nézve 



is előre meghallgattassanak az egyházak és esperességek, mert 
azzal drága idő fecséreltetnék el, mert továbbá ez irány-
elvek kimondására a gyűlés magát saját hatáskörében is 
illetékesnek tar t ja annyival inkább, minthogy a nagvbizott-
ság idevágó javaslatai a küldők nézetét s óhajait e tekin-
tetben ismerő esperességi küldöttek hozzájárulásával lettek 
megállapítva s különben sem köteleznek mint egyszerű javas-
latok e közgyűlésen senkit, mert végül a majdan elkészülendő új 
javaslat amúgy is lefogván az egyházak s esperességekhez elbírá-
lás végett küldetni, ezeknek alkotmányos döntő joga csorbí-
tatlanul fog érvényesülhetni. 

Mindezen okoknál fogva a gyűlés tárgyalás alá vette a 
nagybizottság által javaslott irányelveket, s ezeknek alapján 
a kiküldendő javaslatkészitő bizottságnak ezennel utasítá-
sul ad ja : 

1. Készíttessék el a mű a Berzevitzv-féle rendezet alap-
ján, — nyelve világosan érthető s szabatos legyen, az egyes 
szakaszok velős rövidséggel tartalmazzák az elvi kijelentése-
ket s túlságos részletezésbe ne bocsátkozzanak; a részletes 
szabályok s utmutatások részint külön „utasítási" részben, 
részint az egyes esperességek által az egyes tárgyak iránt 
a szükséghez képest külön-külön megalkotandó szabályrende-
letekbe foglaltassanak. 

2. Nyerjenek az uj egyházrendezetben a következő elvek 
kifejezést: 

a) Az egyházak autonom joga feutartandó, — ennek 
folytán minden egyház maga kezeli vagyonát s maga ^ eti ki 
az egyházi illetékeket; az egyház autonom jogánál fogva arra 
nem kötelezhető, hogy a nőknek az egyházi ügyek elintézé-
sére befolyást engedjen, a hol azonban a nők szavazati joga 
tényleg gyakorlatban van, vagy ahol valamely egyház annak 
behozatalát kívánja, ott az olyan nők, kik egyszersmind csa-
ládfők, csupán a választásoknál szavazati jogaikat személye-
sen gyakorolhatják. 

b) Hagyassék meg az egyháztanácsnak eddigi hatásköre, 
mely abból áll, hogy csekélyebb adminisztratív ügyekben ha-
tározatot hozhat, fontosabb ügyekben pedig az egyházi gyűlés 
elé véleményt s javaslatot adhat s ne ruháztassák fel az egy-
háztanács az egyháztagok feletti fegyelmi bíráskodási joggal. 
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c) A presbyteriális rendszer az eddig szokásban volt 
utasítás adással változatlanul fentartatván, minden egyház anynyi 
szavazattal birjon úgy az esperességi s kerületi tisztviselők 
választásánál, mint az esperességnél felmerülő s köztárgyalást 
igénylő ügyek elintézésénél, mint a hány szavazattal eddig 
birt, ha pedig valamely egyház a jövőben rendszeresített lel-
készi állomásainak számát szaporítaná, minden rendszeresített 
lelkészi állomása után egy-egy szavazat fogja azt megilletni. 

Az egyházkerületi gyűlés pedig az esperességek képvise-
lőiből alakulván, azon az eddigi gyakorlat szerint az espe-
rességek — egymás közt egyenlő joggal — mint ilyenek sza-
vaznak és határoznak. Az egyházkerületi kisgyülések mellő-
zendők, fontosabb és sürgősebb esetekben, ha az egyházke-
rületi elnökség a maga felelősségére nem intézkedhetik, ke-
rületi bizottság vagy rendkívüli kerületi gyűlés hívandó össze. 

d) Az egyházi törvénykezés az írásbeliség rendszerén 
alapuljon, mely sajátszerű viszonyaink között a szóbeliségnél 
czélszerűbb. 

e) Az oktatásügyet tárgyazó rész következő tanintézetek 
szervezetét foglalja magában u. m.: Népnevelési és oktatási 
intézetek: kisdedóvodák, elemi alsó és felső népiskolák, pol-
gári iskolák, kisdedóvókat és néptanítókat képző intézetek. 
— Középtanodák: gymnásiumok, reáliskolák. — Főiskolák: 
(akadémiák) theologia tanfolyamokkal, jog- és államtudományi 
tanfolyamokkal, bölcsészeti akadémiánál szervezett középta-
nodai tanárképezdével. — Mindezen intézetek úgy szerve-
zendők, hogy más hasonló hazai intézetekkel egy színvonalon 
álljanak. 

A fenntartó testület önrendelkezési joga lehető tág kör-
ben csorbitatlanúl meghagyandó, de a hatósági felügyelet és 
ellenőrzésnek kellő tér nyitandó s nevezetesen kimondandó 
az, hogy a 8 osztályú teljes gymnásiumok az egyházkerület, 
a nem teljes gymnásiumok az esperesség közvetlen felügye-
lete alatt állanak. 

A fő- és középtanodák képviseltetésére szavazati, joggal 
leendő ellátásának mikéntjére, valamint arra nézve, félévi 
vagy csak egész évi szigorlatok legyenek-e a középiskolák-
ban s az évi zár- vagy közvizsgák megtartássanak-e vagy sem, 
szintén nyilatkozzék a bizottság s ide vágó megállapodását 
vegye fel munkálatába. 
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A felügyelet gyakorlására szükséges közegek, (bizottsá-
gok) hatásköre oly korlátozással jelölendő» ki, hogy csak vé-
leményezési s felügyeleti jogkörrel s oly teendőkkel legyenek 
felruházva, melyek a statisztikai adatok egybegyűjtésére s 
összeállitására vonatkoznak. 

f ) Az egyházi vagyonról szóló részben kifejezést nyerjen 
azon elv, hogy minden egyes egyház és iskola oly tulajdona-
ként birja vagyonát, hogy azt eredeti rendeltetésétől el nem 
vonhatja s más czélra nem fordíthatja, mi felett az illetékes 
egyházi felsőbb hatóságnak őrködni kötelessége. Hogy pedig 
ezen felügyelet s ellenőrzés rendszeresen s bizonyos szabályok 
szerint gyakoroltassák, kimondandó, hogy minden esperesség-
ben az eg}"es egyházak vagyonának kezelésére felügyelő s a 
számadásokat felülvizsgáló számvevőszékek lépnek életbe. Ezen 
számvevőszékek eljárásáról minden esperesség saját viszonyainak 
tekintetbe vételével külön szabályrendelettel intézkedik, mely sza-
bályrendeletek az egyházkerület jóváhagyása alá terjesztendők. 

Az esperességi és egyházkerületi vagyonkezelést az il-
lető testületek önmagok ellenőrzik. 

g) Az egyházi tisztviselők működési idejének tartamát s 
hatáskörét illetőleg : 

az egyházi s esperességi felügyelő s a fő- és alperesek 
hat évre, a kerületi felügyelő s superitendens pedig élethosz-
sziglan választassanak, — 

a lelkész megválasztása a rendes egyházi elnökség 
vezetése s az illető esperességek elnökségeinek vagy 
megbízottjainak . jelenléte s ellenőrzése mellett történjék, ta-
nitóválasztásoknál pedig az esperességi elnökség megbízásából 
az iskolalátogató gyakorolja ezen ellenőrzési jogot, — 

a kettős elnökség elve jusson érvényre az egyházi köz-
igazgatás és törvénykezés minden fokozatain, — 

azon rendkívüli esetben, ha valamely gyűlésben vala-
mely határozat az ellentétes szavazatok egyenlő száma foly-
tán meghozható nem volna, az egyházközségnél az életkor 
szerint idősb elnök szavazata, az esperességeknél a szavazó 
egyházak által képviselt lélekszám többsége, az egyházkerület-
nél pedig az egyházak többsége dönt. 

Az egyházi tisztviselőknek hivataluktól való felfüggesztése 
sürgős esetekben az egyházkerületi s esetleg az esperességi 
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elnökség által rendelhető el, ennek azonban kötelessége az 
ügyet fa törvény rendes út jára az illetékes egyházi törvény-
szék elé terelni. 

XI. (F.) Az ösztöndijak kiosztására nézve javaslattétel végett: 

Lichtenstein József esp. felügyelő • és Bartholomaeidesz 
László főesperes ikerelnöklete alatt Szontagh Pál, Topscher 
György, Linberger István és Tillisch János küldetnek ki, vé-
leményes jelentésök a gyűlés másodnapjára elváratván. 

XII. (F.) Aug. 18-án reggeli 8 órakor a gyiilés tagjai a ker. el-
nökség vezetése alatt tömegesen jelentek meg a templomban, hol ő cs. 
és ap. kir. felsége I Fereucz József koronás királyunk 51-ik születése 
napjának alkalmából Farbak v József nyiregyházi lelkész előkönyörgése 
és a dalárda közreműködése mellett ünnepélyes hála-istenitisztelet tar-
ta tot t . Azután folytattatott a gyűlés, a midőn is : 

XIII. (F.) Az új egyházrendezeti javaslatot a X pont alatti ha-
tározat értelmében kidolgozni hivatott bizottság: 

az egyházkerületi felügyelő és superintendens urak 
egyetemleges elnöklete alatt szakok szerint elkülönitett albi-
zottságokba beosztva, következőleg állíttatott össze: 

A) Az alkotmány r ész kidolgozásával megbízattak Szon-
tagh Pál és id. Bartholomaeidesz László ikerelnöklete alatt 
Brósz Jónath, Sebők Pál, Kramarcsik Káról}, Gresch Ágos-
ton, Topscher György, ifjú Bartholomaeidesz László; 

B) a törvénykezési rész kidolgozásával az elejtett egy-
házrendezeti javaslat e tárgyról szóló fejezete alapján, u. m. 
a mely ellen az esperességek semmi érdemleges kifogást nem 
tettek, Dr. Marko Sándor és Mikola György ikerelnöklete 
alatt Szontagh József; 

C) az iskolaügyi rész kidolgozásával Bánó József és 
Sztehló János ikerelnöklete alatt Jelenik Almássy István, 
Kubinyi Albert, az eperjesi iskolatanács és az összes eper-
jesi tanári és tanítói kar ; 

D) a vagyon és 'pénzkezelési rész kidolgozásával Lichten-
stein József és Bartholomaeidesz János ikerelnöklete alatt 
Szirmay Ödön, Piadványi István, Somogyi Gyula, Justh Sá-
muel István, Farbaky József, Marti nyi József; 

E) az „utasítások" kidolgozásával superintendens ur és 
Sziklay Ede elnöklete alatt Kőváry Ödön és Balthazár Antal. 
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Ezen -bizottságnak az egyházak és esperességek által az 
eleljtett rendezeti javaslatra tett összes nyilatkozatai becses 
anyag gyanánt rendelkezésére adatnak, a munkálat elkészí-
tésére az albizottságoknak jövő 1882-ik évi márczius 1-seje, 
a teljes bizottságnak pedig az albizottsági munkálatok ösz-
szeállitására, összeegyeztetésére s ekként előállandó egysé-
ges munkálatának kinvomatására és az esperességek utján 
az egyes egyházakhoz, illetve tanodákhoz alkotmányos tár-
gyalás czéljából leendő leterjesztésére jövő 1882-ik évi ápr. 
15-ike ^ tűzetik ki határidőül, az esperességek pedig felhi-
vatnak, hogy az uj javaslatra vonatkozó s a kebelbeli egy-
házaknak és tanodáknak észrevételeiből és nyilatkozataiból 
egyházmegyei tárgyalásban összeállitandó nézeteiket, illetve 
az uj javaslatnak netaláni kifogásolása esetében concrét és 
positiv javaslataikat superintendens úrhoz oly idején terjesz-
szék be, hogy azokból a jövő évi közgyűlést legalább 15 nap-
pal megelőző időben összeülendő s az esperességi elnökökből 
illetve küldöttekből és a javaslatkészitő bizottság tagjaiból 
összeállitandó nagyobb bizottság a jövő évi egyli. ker. gyű-
lés elé terjesztendő végjelentését összeállíthassa. 

XIY. (Z.) A mult évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
5-ik pontjánál jelenti az elnökség, hogy a theol. akadémia ügyében ki-
küldött bizottsággal együtt 111. é. szep. 12-ikén Eperjesen megjelent, ott 
az egyházakkal s a collegium pártfogóságával együttes gviilést tartott, e 
tanácskozmánvról jegyzőkönyvet vett fel, hogy továbbá a határozat értel-
mében s ezen tanácskozmány eredménye szerint egy emlékiratot szerkesz-
tett, ezt az egyetemes gyűléshez felterjesztette s a m. évi jegyzőkönyv 
mellékletében kiadta. 

Kapcsolatosan bemutattatik a jelzett jegyzőkönyv és az emlék-
irat, felolvastattak* továbbá a m. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
5-ik pontja és az egyetemes akadémiai bizottságnak Pozsonyban f. é. julius 
3 és 4 napjain tartott üléséről felvett jegyzőkönyv s az abban irt ujabb 
szerződési javaslat, melyet a bizottság a pozsonyi egyházzal együttesen 
elfogadásra ajánl a kerületeknek, illetőleg az egyetemes gyűlésnek. 

A bizottság eljárása tudomásul szolgálván, a bemutatott 
jegyzőkönyv és emlékirat irat tárba helyeztetni rendeltettek. 
Magát a szerződési javaslatot illetőleg, egyházkerületünk tel-
jes elismeréssel a pozsonyi egyháznak kerületünk m. é. fel-
tételeit jórészt elfogadó elhatározása, úgyszintén az egyete-



mes bizottságnak törekvése iránt, a szerződési javaslatot tár-
gyalási alapul elfogadja, kivánja azonban, hogy abban alább 
részletezett feltételei helyet nyerjenek, illetőleg a szerződés 
megkötését megelőzőleg az egyetemes gyűlés következőleg in-
tézkedjék : 

1. Mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy ezen egyete-
mes intézetnek nem „az egyetemes egyház pozsonyi theolo-
giai akadémiája," hanem „az egyetemes egyház theologiai 
akadémiája Pozsonyban" lesz czime és neve. 

2. Mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy a Reischel-féle 
nagy hagyománynak a theologiai akadémiára vonatkozó része 
felett az alapitó-levél szószerinti értelméhez ragaszkodik s 
e szerint e hagyomány rész nem az esetleg Pozsonyban felál-
lítandó theol. akadémiának, hanem „egy" akadémiának törzs-
vagyona, mely azon theologiai akadémiának válik tulajdonává, 
melyet az egyetemes gyűlés Pozsonyban vagy másutt fog most 
vagy jövőben felállitani, theologiai akadémiának csupán azon 
intézet tekintetvén, melv az egyetemes gyűlés által fog szer-
veztetni s ugyanaz által lesz egyetemes jelleggel felruházva. 

3. Hivassék fel a pozsonyi egyház, miszerint az akadé-
mia ifjúságát illető jótéteményeit u. m. tápintézetét és 
ösztöndijait a lýceum jótéteményeitől elkülönítve mutassa ki 
s az azok kiosztására vonatkozó jogot saját közege a Schul-
Senatról az akadémia kisbizottságára ruházza át. 

4. Ugy a többi theologiai intézetekre vonatkozólag, mint 
a hit- és lelkészjelöltek kiképzésére és vizsgálatára való te-
kintettel alkosson az egyetemes gyűlés egy szabályza-
tot, melyben m. é. emlékiratunk 15 pontja értelmében álla-
píttassák meg: 

a) mily viszonyban fog az akadémia a létező theologiai 
intézethez állani, nehogy előbbinek előnyei, előjogai mellett 
utóbbiak hátrányt szenvedjenek, sőt kívánt fennmaradások 
legyen veszélyeztetve? 

b) váljon a theologiai intézetek bármelyikében 3 évet 
végzett tanulók lesznek-e kötelezve a 4-ik tanfolyamot az 
akadémián elvégezni, vagy pedig e helyett a külföld va-
lamely egyetemén fogják-e a 4 -ik évet eltölthetni, — lesznek-e 
akadémiai szigorlatok, grádusok, mikor és hol fogják apálya-
végzett ifjak a hitjelelölti és a lelkészjelölti vizsgálatot letenni, 
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milyen hatásköre lesz ezután a superintendenseknek a lel-
készjelölti vizsgáknál ? 

5. Határozza meg az egyetemes gyűlés, hogy az egyete-
mes akadémiai bizottság Pozsonyon kivül lakó tagjainak a 
gyűléseken való megjelenésükkel járó költségei mely pénz-
tárban nyernek fedezetet, valljon az egyetemes pénztár, 
vagy pedig képviselőik szerint az egyes kerületek fogják-e 
fedezni e szükségelt kiadásokat? 

Végül kijelenti e gyűlés, miszerint a theologiai hallga-
tók javára birtokában lévő ösztöndíj j ait a felállítandó aka-
démiának azért nem engedheti át, mivel azok e kerület saját 
s ezután is fentartandó tlieol. intézetéhez vannak kötve s 
igy azokkal a saját intézetebeli hittanulóit köteles segélyezni. 

XV. (J.) Olvastatott a fűrész-hacsavai egyház képviselőinek az 
egyházkerületi gyűléshez Laucsek Dánielnek folyamodó egyházban lel-
készszé megválasztathatását kérelmező folyamodványa. 

Tekintetbe véve, hogy Laucsek Dániel az 1875-ik évi 
egvh. ker. gyűlés XVIII számú, s ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés által is, jkönyve 45-ik pontjában magáévá tett hatá-
rozatával a tiszai egyházkerületben papi hivatal viselheté-
sétől, mint arra teljesen alkalmatlan egyén, végleg letiltatott 
s igy ezen kerületben lelkésznek érvényesen meg sem választ-
ható, a folyamodó egyház kérelmének hely nem adathatik. 
Egyúttal felhivatik a kishonti esperességi elnökség, hogy a 
folyamodó egyházban hova előbb megjelenvén, azt a papvá-
lásztásnak — Laucsek Dánielnek a jelöltek sorából való egyenes 
kizárásával — három hónapnyi záros határidő alatti megej-
tésére utasítsa, mely záros határidőn belől ha az egyház pap-
választási jogával élni elmulasztaná, superintendens ur ezen-
nel megbizatik, hogy az üresedésben levő lelkészi állomásra 
az egyházmegyei elnökséggel egyetértve a teljes lelkészi ja-
vadalom élvezetére jogosítandó administrátori helyezzen be. 

XVI. (P.) A mult évi egyetemes gyűlés jkönyvének 4-edik pont-
jában az egyetemes alap alkotásának kérdése véleményadás végett a ke-
rületekhez utasíttatván : 

a tiszai egyházkerület véleménye oda terjed, hogy köte-
lezőleg mondassék ki, miszerint minden egyház az esperesség 
ellenőrzése mellett intézkedjék, hogy — a szegény családok eset-

5 
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leges felmentésével — minden birtokos és jobbmódu családtól 
egyszer mindenkorra a 2 frtnyi segélyt 4 év alatt behajtsa 
és az esperes utján a superintendensi hivatalnak az egyete-
mes pénztárba beszolgáltatás végett beküldje, szabadságára 
hagyatván a családoknak a 2 frtot egyszerre, kétszerre vagy 
50 krajczárjával 4 év alatt lefizetni. Hogy pedig az egyete-
mes alap jövőre is gyarapodásnak örvendjen, köteleztessék 
egyúttal minden uj házaspár — a szegények esetleges felmen-
tésével — arra, hogy a 2 forintot e czélra esküvője alkalmával 
fizesse le. Az e tekintetben hozandó egyetemes gyűlési hatá-
rozat egyébbiránt az egyházmegyék utján előbb még az egy-
házakkal közlendő, hogy életbeléptetése előtt nyilatkozhassanak. 

XVII. (F.) Olvastatott a mult évi egyházkerületi gyűlés 3-ik pont-
> 

jában egy egyházkerületi árvaház létesítése czéljából kiküldött bizottságnak 
jelentése, melyszerint a lőcsei, kassai, iglói és eperjesi egyházak az árva-
háznak kebelökben leendő felállíttatása iránt hozzájok intézett kérdésre in-
dokoltan tagadó választ adtak, a rozsnyói egyház azonban ezen czélra 
annak kikötése mellett, hogy paplaka ezentiü is e helyiségben maradhas-
son s a felsőbb leányiskola is elhelyeztethessék benne, két t. i. a 224 és 
225 h. sz. a. egymás mellett fekvő s egy emeletes szárnyépület kiépíté-
sére is alkalmas házat ajánl fel. Beterjeszti továbbá a bizottság a ki-
dolgozott alapszabályokat és mint a létesítendő árvaház vagyonának első 
mustármagját, egy 122 frtról szóló rozsnyói takarékpénztári könyvecskét, 
mely összegnek egy része t. i. 66 f r t Rozsnyón gyűjtött adakozásból, 
más része pedig, számszerint 56 frt, a Kövi Imre tanár által Kalchbren-
ner Károly főesperes lelkészi jubileuma alkalmával elmondott és saját 
költségén kinyomatott toaszt elárusitásából folyt be. 

A gyűlés ezen jelentés alapján: 

1. a rozsnyói egyház ajánlatát elfogadva belenyugszik, 
hogy az árvaház annak kebelében állittassék fel, — 

2. az alapszabályoknak minden részleteikben való meg-
állapítását még korainak tartva, egyelőre csak annyit mond 
ki, hogy 

a) az árvaház alapító tagjainak kívánja tekinteni azo-
kat, kik ez intézetre egyszermindenkorra 1000 frtot ajánla-
nak fel, azon, részükre ezennel biztosított előjog mellett, hogy 
egy-egy árvát saját választásuk szerint vétethetnek fel az 
intézetbe, 



b) rendes tagoknak azokat, kik egyszermindenkorra 100 
frtot tőkésítenek, vagy annak kamatjául évenkint 6 f r t ta°--
sági dij lefizetésére kötelezik magokat az intézet javára. 

c) rendkívüli tagoknak azokat, kik az intézet tőkéjét 
egyszermindenkorra 50 frt tal gyarapítják vagy évi 3 frttal 
járulnak annak fentartásához, — 

3. az egyházmegyéket és gyülekezeteket, valamint azok-
nak elöljáróit ezennel felhívja, hogy a czél üdvös és áldásos 
voltát tekintve, az új intézetnek mentől több alapító, rendes 
és rendkívüli tagokat igyekezzenek szerezni s az intézet 
felvirágoztatása körül egyátalán tőlük kitelhetőleg buzgólkod-
janak, — 

4. az ügy további érlelését a mult évben kinevezett s 
abban eddig eljárt bizottságra bizza, már eddig is kifejtett 
buzgólkodásának méltányló elismerése mellett, az e czélra 
eddig begyült s ezután begyülendő adományokat is annak 
kezelésére bocsátva s jelentését a jövő gyűlésre elvárva. 

XYIII(P.) Olvastatott a felsőbb leányiskolák létesítése ügyében kikül-
dött kerül, bizottságnak jelentése. Ezen jelentés szerint a bizottság több 
tekintélyesb egyházhoz — egy felsőbb leányiskola felállítása végett — inté-
zett felhív 

asara a következő válaszokat kap ta : 
1. Az iglói egyház kinyilatkoztatta, hogy ő egy 9 osztályú, egé-

szen megfelelő tanhelyiségekkel biró, magyar-német tannyelvű leányiskolát 
— melvben a növendékek a rendes tantárgvakon kivül női munkákban, 

*J o«; 
kertészetben s háztartásban oktattatnak s megfelelő tornázásban is gyako-
roltatnak — saját erejéből szervezett és ta r t fen s jelenleg az egyház-
kerületnek csak erkölcsi támogatását kéri. 

2. A dobsinai egyház elöljárósága kilátásba helyezi, hogy az egy-
ház kész lenne azon esetre, ha Dobsinán létesíttetnék egv kerületi leány-
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növelde, ennek fentartásához saját pénztárából évi ezer frtal járulni. 
3] A kassai, kézsmárki és lőcsei egyházak részint mivel a szük-

ségnek megfelelő leányiskolákkal birnak, részint mivel anyagi körülmé-
nyeik nem engedik, egy kerületi felsőbb leányiskola felállítására anyagi 
áldozatokat nem hozhatnak. 

4) A rozsnyói egyház részint maga erejéből, részint a gömöri espe-
resség hozzájárulásával remél egy ilyen intézetet felállíthatni. 

5. Az eperjesi egyház azon óhajtását fejezi ki, hogy —miután eddig 
fennálló 6 osztályú leányiskoláját 8 osztályúvá akarja bővíteni s egy új osz-
tály felállításához tettleg már hozzá is látott — az egyházkerület őt ezen, 
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protestáns érdekeinkre nézve is fontos fáradozásában nemcsak erkölcsi, 
hanem anyagi segélyével is támogassa. 

Ezen jelentéssel kapcsolatban olvastatott a rozsnyói egyháznak f. 
é. augusztushó 6-án kelt ujabb nyilatkozata, illetőleg kérvénye, melyben 
kijelenti, hogy — tekintettel ugy saját, mint összes kerületi egyházaink 
vallásos érdekeire, valamint azon körülményre, hogy egész egyházkerüle-
tünkben ágost. hitvallású magyar felsőbb leányintézetünk nincsen — egy 
kétosztályú és benlakással összekötött felsőbb leányiskolának felállítására 
határozta el magát, felajánlván az alioz szükséges helyiséget, névszerint 
225 1L SZ. a. házát, 3 évre négyszáz forintnyi évi segélyt, és az e czélra 
gyűjtött 278 frtnyi összeget, birván egyszersmind a rozsnyói fŐgymna-
sium tanári karának a közreműködésre való igéretét. Minthogy azonban 
ezen áldozatok az intézet fenntartására nem elegendők, az egyházkerü-
letnek anyagi és erkölcsi támogatását is kéri. 

A kerületi gyűlés a bizottságnak jelentéséből örvendetes 
tudomásul veszi, liogy az iglói egyház saját erejéből állított 
fel egy felsőbb leányiskolát, örvendetes tudomásul veszi azon 
buzgó tevékenységet is, melyet az eperjesi és rozsnyói egy-
házak ez ügy körül már eddig is kifej tet tek: de a kerület a 
maga részéről ezen igen fontos ügyet egyelőre csak erkölcsi 
gyámolitásával segítheti elő, azért az iglói, valamint az Eper-
jesen és Rozsnyón felállítandó felsőbb leányiskolákat kerületi 
intézetek czimével ruházza fel, azokat kerületi felügyelet alá 
helyezvén s elvárván tőlük, hogy a kerületi gyűlésnek éven-
ként — az intézet külső és belső életét visszatükröző — jelen-
tést tegyenek. 

XIX. (0.) Olvastatott a magyarhoni helvét és ágostai hitv. evang. 
egyházaknak a magyar országgyűlés képviselőházához intézett s Buda-
pesten f. 1881 -ik évi márczius 12-én kelt kérvénye, melyben az 1868-ik 
évi 53-ik és 1879-ik évi 40-ik t. czikkeket, mint hiányosságuknál fogva 
sérelmeseket, törvény által kiegészíttetni kérik. 

Tudomásul vétetik. 

XX. (J.) Olvastatott a „Baldácsy alapítvány" kezelő bizottságának 
a mult 1880-ik kezelési évre vonatkozó s Budapesten f. évi márczius 
16-án kelt beszámoló jelentése, mely szerint az alapítványnak az alapító 
örökösei elleni pere egyesség utján előnyösen bevégződött, az alapitvány 
a perektől és igényektől megszabadult, a birtoktest 3000 holddal szapo-
rodott s ezzel egyszersmind kikerekittetett és igy előnyösebb gazdálkodás 
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folytatliatására lett alkalmassá, a vízszabályozási és gátfentartási ügyek 
részben rendeztettek, valamint rendeztettek a birtok telekkönyvi viszo-
nyai is; tesz pedig az összes birtok az ezen rendezés folytán készült új 

szerint összesen 10122 holdat, holdját 1200 
• ölével számítva és az alapítványnak a földhitelintézetnél elhelyezett 
pénzkészlete, a mellékelt kimutatás szerint 20787 f r t 12 krt. 

Tudomásul szolgál. 

XXI. (F.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XI pontjánál 
jelenti superintendens úr, miszerint a Zsedényi-féle tanítói ösztöndijalap 
hitelintézeti kötvényei közül három darab kihúzatván, az alapszabályok 
értelmében ezek helyébe vásárolni kellett 3 új földhitelintézeti kötvény 
árkülönbözetének kiegyenlítése czéljából máris a tartalék-tőkéhez kellett 
nyúlni s az ez évben kiosztandó kamatokból sem fogja kifutni a 10 tanitó 
részére egyenkint a teljes 100 frt . 

Határoztatott, hogy a folyó évben a jutalmazandó 10 
tanitó között egyenlő részletekben anynyi összeg osztassák 
ki, a mennyi a kamatokból kitelik. 

XXII. (J.) Olvastatott a lőcsei királyi törvényszéknek 1466/i88i 
p. sz. alatti végzése, melyben superintendens úr, mint a Zsedényi-féle 
hagyaték végrehajtója által a kerületünk részére hagyományozott alapít-
ványok után az örökhagyó halála napjától a hagyományok kiűzetéséig a 
tömeg terhére számítandó 6%> kamat iránt támasztott követelése tagadó-
lag intéztetett el s ennek kapcsában felmerült a kérdés, nem kellene-é 
ezen kamatok iránt pert indítani. 

A kérdés jogi természetének megvizsgálására Brósz Jónát, 
Jankó Miklós és Marton János küldettek ki, jelentősök még 
ezen gyűlés folytán elváratván. 

XXIII. (Z.) A mult évi ker. a. gyűlés jegyzőkönyvének XII pontjánál 
olvastattak a hittanintézet ügyeit vezető kerületi bizottságnak, a hittan-
intézet dékánjának és a gyakorlati theologia tanárának jelentései. 

A bizottság jelentése szerint az intézet alaptőkéjét gyarapiták: a 
würtembergi G. A. főegylet 287 fr t 90 krral (500 márka), Zsedényi ala-
pítványának 2-ik részlete a nagy-rőczei volt gymnásium törzsvagyonából 
664 frttal, dobsinai műkedvelők lOOfrttal , Brósz Jónát esp. felügyelő a le-
folyt évre is 50 frttal, összesen 1101 frt 90 krral. 

A hittanintézeti dékán jelentése szerint az első tanfolyamba be-
íratott 20, a másodikba 9, a harmadikba 2, összesen 31 hallgató, ezek 
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közül kettő súlyos betegség miatt elhagyván az intézetet, maradt 29, még 
pedig: anyanyelvre nézve 19 magyar, 10 német; származásra nézve 
gömörmegyei 14, szepesmegyei 8 és sáros-, abaiij-, borsod-, szabolcs-, 
hont-, nógrád-, arad- és pestmegyei 1—1. A tanórák hetenként 26—23 
közt váltakoztak osztályok szerint. A vizsgák eredménye: 14 hallgató 
nyert jeles, 3 jó, 9 elégséges és 3 elégtelen osztályzatot. Ösztöndijakban 
665 fr t 28 kr osztatott ki 17 tanuló közt. Két hallgató tandíjmen-
tes volt. 

Egyetemes felügyelő úr látogatásával szerencséltetvén a collegiu-
mot, részt vett a theologiai zárvizsgákon. 

A gyakorlati theologia tanárának jelentése szerint a homiletikai kör 
Hörk József tanár elnöklete alatt 32 ülést tar tot t és 39 dolgozatot bírált-
meg, ezek között 8 szláv nyelvűt. 

A lithurgicum Hörk József és Zsarnoviczky István tanárok elnök-
lete alatt 29 ülést tar tot t . A hittanhallgatók 25 izben prédikáltak, még 
pedig magyar nyelven 5, német nyelven 11 és szláv nyelven 9 izben, 
16 hittanhallgató 9 különböző helyen. 

Az önképző és önsegélyző egyesület tagjainak száma megkétsze-
resedett, egy beteg társat ápolt, segélyezett; Hörk József tanár elnöklete 
alatt 21 gyűlést tartott , az elnök-tanár által felajánlott 2 darab cs. k. 
aranyból álló pályadíjra 2 pályakérdést tűzött ki, melyek közül az egyik-
nek tárgya bölcsészeti vagy theol. értekezés, a másiké vallásos irányú 
költemény volt. A vallásos költeményre szóló pályadijat Nemes 
Károly nyerte, Mayer Endre pedig szintén vallásos tárgyú költeményeért 
dicséretre méltattatott. Az egyesület pénzvagyona 262 f r t 59 kr, könyv-
tára 1439 kötetet számlál. Az olvasókör 17 kizárólag egyházi lapot hor-
datott, még pedig 8 magyar, 6 német és 3 tót lapot; ezek közül nyol-
czat saját költségén, 5-öt Sztehlo János főesperes, 3-mat Novák Mihály 
lelkész és egyet Hörk József elnök szívességéből. 

A mult év elején alapszabályok mellett alakult dalkör Bancso Antal 
tanár elnöklete alatt hetenként kétszer gyakorló órát, havonként egyszer 
ülést tartott . Háromszor szerepelt nyilvánosan, u. m. a collegium ünne-
pélyén, a reformáczió emlékünnepén és Kerényi Frigyes emléktáblájának 
leleplezésekor. 

A theologiai könyvtár 49 kötettel gyarapodott, még pedig a ke-
rületi 50 frton vétetett 24 kötet, melyeknek jegyzéke a jelentés mellékletében 
bemutattatott, az önképző-egylet költségén szereztetett 6 kötet és ajándékban 
adtak: Sztehlo János főesperes 5 k., Maternv Lajos nyíregyházi tanár 8, 
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Bancso Antal tanár 2, Tillisch János és Hörk József tanárok 4 
kötetet. 

A felolvasott jelentések kedves tudomásul szolgálván: 
a) a tanári kar példás ügybuzgalma, az ifjúság sokol-

dalú kiképeztetésére irányált munkássága kiváló elismerés-
sel fogadtatott. 

b) a würtembergi G. A. főegyletnek, Brósz Jónát esp. 
felügyelő urnák ismételve hozott áldozataikért, Szontagh Ber-
talan esp. felügyelőnek a Zsedéuyi féle alapítvány 2-ik rész-
lete kiszolgáltatásáért, a dobsinai műkedvelőknek, továbbá 
Sztehlo János főesperes, Novák Mihály lelkész, Materny La-
jos nyíregyházai tanár és a theologiai tanári karnak a könyv-
tárat gyarapító adományaikért, Hörk József tanárnak pedig 
ezenkívül a pályadijúl felajánlott 2 drb cs. k. aranyért is 
meleg köszönet szavaztatott. 

c) A mult évi költségvetésnek változatlanúl fentartásával 
a theologiai könyvtár gyarapítására kért 50 f r t ez évre is 
megszavaztatott, a vett könyvek jegyzékének bemutatása a 
jövő gyűlésre is elváratván. 

XXIY. (P.) Ugyanazon jkönyv XIII pontjánál olvastatott a kerül, 
tanitó-képezde vezető tanárának évi jelentése, melyszerint: 

1) A tan. képző intézetben 3 rendes és 1 segédtanár működött. 
A növendékek száma az év végén 41 volt, — ezek közt magyarajkú 17, 
németajkú 7, tótajkú 17, — vallásra nézve valamennyi ágost. hitvallású. 
Elsőéves 15, másodéves 14, harmadéves 12. — Ösztöndíjban része-
sült 4, összesen 41 fr t erejéig. — Évi vizsgát tet t 37 növendék, és pedig 
5 jeles, 13 jó, 14 elégséges, 5 elégtelen osztályzattal; vizsgálatlan ma-
radt 4. 

2) Tanképesitő vizsgálatra jelentkezett 14 gyakorló tanitó. A meg-
vizsgáltak közül Werner Gyula és Sikerle Gusztáv jeles, — Loyko Imre, 
Novák Mátyás, Bogár Samu, Nyemecz János jó, — Czirbesz János, Ham-
borszky Gyula, Henczély Károly, Mikulás János, Klinga Gusztáv és Ga-
landa József a (znióváralljai tanitó-képezede volt növendéke) elégséges ered-
ménynyel állották meg a vizsgát; Szabó András egy tárgyból pótvizsgára 
utasíttatott, Szlaboczky B. Lajos meg nem jelent. 

3) A tanitó-képző intézet könyvtára vétel és ajándékozás utján 
43 művel gyarapodott; az ajándékozók: Zsindely István és Husz Armin 
tanárok, a Franklin-Társulat és Dobrovszky könyvkereskedési czég. Ha-
sonló gyarapodást mutat a tanszergyüjtemény is physikai, természet- és 
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földrajzi eszközökben és rajzmintákban. Az intézeti hangszerekhez a mult 
évi kerületi gyűlés határozatához képest egy harmónium szereztetett 190 
forinton. 

Ezen jelentéssel kapcsolatban jelenti superintendens ú r : 
4) hogy az iglói állami tanitó-képezdében 15 ág. h. ev. tanítójelölt 

tette le a hit- és erkölcstanból és az egyháztörténelemből a vizsgát, név-
szerint: Korbélyi Pál, Mayer Ármin, Mayer Lajos, Nickl János, Selten-
reich Hugó, Szlavik János, Tiszovszky Dániel, Weiszer Samu, Werner 
László kitűnő, — Kosáry Ede, Rozlozsnik János dicséretes, — Preisin-
ger Ottó, Szlovenszld János, Simko Géza jó, — Lechnitzky István elég-
séges eredménynyel, 

5) hogy a tanitóképezdére következő pénzbeli kegy adomány ok foly-
tak be : a Gusztáv Adolf egylet központi elnökségétől 100 mark = 57 

F 

fr t 26 kr, Bock Károly Ágost nőtlen kereskedő hagyománya Stuttgart-
ból 87 mark 13 fillér = 49 f r t 80 kr, a békés-csabai alapítvány 2-ik 
részlete a nagy-rőczei gymnasium részéről 33 f r t 20 kr, összesen 140 
frt 26 kr. 

E jelentések tudomásúl vétettek annak kijelentésével, 
hogy a mult évi költségvetés az 188 Wik tanévre is fentar-
tatik és hogy a kerületi gyűlés az intézet jóltevőinek elis-
merő köszönetet szavaz. 

XXV. (F.) U. a. jkönyv XIV pontjánál olvastatott a kerül, nyug-
díjintézet igazgató választmányának f. 1881-ik évi aug. 13-án kelt s a 
nyugdíjintézet 1880-ik évi számadásairól és állásáról szóló jelentése, 
mely szerint: 

A nyugdíjintézet 1880-ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló szám-
adás, előzetes átvizsgálás után, f. évi április hava 22-én főtisztelendő 
Czékus István superintendens úrnak elnöklete mellett, Dr. Markó Sándor, 
Szontagli József, Justh János, Kramarcsik Károly és Scheffer Gusztáv 
által bizottságilag és teljes részletességgel megvizsgáltatott úgy, hogy a 
bevételeknek és kiadásoknak minden egyes tétele mind a naplóval, mind 
a vezetett főkönyvekkel, — a kiadásoknak kellő igazolása mellett — 
egybehasonlittatott, nyugták és ellennyugták megbiráltattak és az egyes 
rovatok tételeinek, valamint a rovatoknak összegezése is átnézetett. Az 
igy megvizsgált számadás f. évi májushó 4-kén felülvizsgálás végett az igaz-
gatósági teljes ülés eleibe terjesztetett, mely alkalommal egyszersmind a 
nyugdijintézeti tőke alapját biztosító kötvények és takarékpénztári kön}--
vecskék, különös figyelemmel az ujabb kötvényekre, megvizsgáltattak és 
bírálat alá vétettek. Mindkét vizsgálat azt tüntette ki, hogy a beterjesz-
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tett számadás minden részében kifogástalan, a kötvények kellőleg bizto-
sítottaknak találtattak, a pénztár gondos és hűséges kezelése teljes elis-
merésre méltó. 

A beterjesztett számadás szerint az 1880-ik évi forgalomban volt: 
Folyó üzleti bevétel . . . . 23219 fr t 23 kr. 

kiadás . . . . 20227 „ 78 „ 

szerint az 1881-ik évre a készpénz ma-
radvány . . . . . . 2991 fr t 43 kr. 

Az összes évi bevétel pedig volt: 
a) Tőkék, illetékek és vegyesekben 120703 f r t 27 kr. 
b) Kamatokban . . . . 8815 fr t 13 kr. 
c) Hátrálékokban . . . . 1074 fr t 26 kr. 

összes : 130592 frt 66 kr. 
Ezen összegekből tényleges kiadás volt 5353 fr t 96 kr. 
Vagyonállás az 1880-ik év végén 125238 frt 70 kr. 
Mely összeg következő tételekben létezil 

a) Részvényeseknél 1450 fr t 73 kr. 
b) Kötvények s takarékpénztárakban 119722 frt 26 kr. 
c) Hátrálékokban 1074 frt 26 kr. 
d) Készpénz maradványban 2991 fr t 45 kr. 

Összesen: 125238 frt 70 kr. 
Az 1879 év végén volt 118798 fr t 91 kr. 

így a vagyonállás szaporodása 1880-ban 6439 fr t 79 kr. 

A hátralékok behajtására nézve az igazgató választmány a kellő 
intézkedéseket megtette. 

A pénztár kétszer, u. m. 1880 decz. 30-kán és f. évi augusztus 
12-kén megvizsgáltatott s az igazgató választmányi jegyzőkönyvbe veze-
tett tételekig rendben találtatott. 

A nyugdijintézeti alap nevelésére kötelezett reformatiói offerto-
rium beküldésének elmulasztásáért, az alapszabályok 6-ik §-ának értel-
mében a tokaji és rozlozsnyai egyházak lelkészei két-két forintnyi bir-
ságra Ítéltettek. 

A mult évi e. kerületi gyűlés óta a folyó évi egyházkerületi gyű-
lésig következő adományok és illetékek folytak be a nyugdijintézeti alap-
tőke nevelésére: 

a) Egyházak részéről: a kokovai egyháztól ismét 6 fr t 60 kr., 
a rima-brézói egyháztól ismét 90 kr., az uj-klenóczi egyháztól 1 frt , 
összesen 8 fr t 50 kr. — Azonban most is van még hét egyház, mely 

6 
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k egy adományával e nemes czélú jótékony intézet alaptőkéjének gyarapí-
tásához járulni nem akar, névszerint: Nyustya, Szkálnok, Ráhó, Nandrázs, 
Murány-Hosszúrét, Sókút és Gömör-Panyit. 

b) Gyűjtésekből: Gamauf György képezdei tanár lakadalmából 
2 frt, — Hanesz Sámuel tiszolczi lelkész lakadalmából 6 f r t 60 kr., — 
Kertscher Ede iglói tanitó lakadalmából 3 frt, — Kubicsek Pál n.-ja-
kabvágási tanitó lakadalmából 2 frt, — Weisz Ida tanitói árva laka-
dalmából 1 frt, — Kemény Lajos makói lelkész és Czékus Emilia laka-
dalmából 10 frt, — Fabríczy János képezdei tanár lakadalmából 5 frt, 
— Zimann János iglói tanár lakadalmából 5 frt, — Mészáros 
Ferencz miskolczi tanár lakadalmából 5 frt, — Bencsura György 
lakadalmából 1 fr t 5 kr., — Roth Pál és Schönviszner Ida lakadalmából 
3 fi t, — Chodász János poprádi tanitó lakadalmából 2 frt, — ifj. Járosi 
Endre rozlozsnvai tanitó lakadalmából 2 frt, — Stofan Lajos nyíregy-
házi tanitó lakadalmából 5 frt, — Majba Lipót alsó-sajói tanitó leányá-
nak lakadalmából 4 f r t 80 kr., — Zák József és Marcsek Eugénia la-
kadalmából 5 frt, — ifj. Langholter Sámuel fia keresztelése alkalmából 
2 fr t 61 kr.; e czimen összesen 65 fr t 6 kr. 

c) Dispensatiókból: a mult évi egyházkerületi gyűlés óta 1880-ban 
245 frt , 1881-ben a jelen gyűlésig 90 frt, összesen 335 frt. 

A fentebbi három czimen befolyt összeg 42 fr t 84 krral kisebb 
a mult évinél. 

d) Kalchbrenner Károly Dobsinán mondott toasztjának elárusitá-
sából befolyt 121 fr t 35 kr. 

A nyugdijintézeti tagok száma az 1881-ikévi május hó 1-én következő 
volt: Az 1866-ik évi január hó 1-től beíratott összesen 389 tag, ezek közül 
meghalt 65, nyugdíjaztatott 8, kilépett 45, összesen 118 s e szerint 
van jelenleg 271 tag, még pedig I-ső osztályú 122, Il-ik osztályú 75, 
111-ik osztályú 34, IV. osztályú 40, összesen 2 71. 

Az elhalt 65 tag után jelenleg nyugdíjban részesül 37 özvegy 
3212 frtban, 5 rendbeli árva 397 fr t 50 krban, hozzá járul 8 nyug-
díjas tagnak járó 1112 frt 50 kr s e szerint a kiadás nyugdijakra 
4722 fr t 50 krt tesz; az egyházkerület régibb özvegyei 181 fr t 80 kr 
segélyt húznak. 1883-tól nyugdijat fog húzni egy özvegy, elhalt 12 nyug-
díjas tag és özvegy, férjhez ment 2 özvegy. 

A belépésre nem kötelezettek közül évekre terjedő tartozásukkal 
együtt a részvényes tagok sorából töröltettek: Dirner Sámuel, Masztis 
Lajos, Laurenczy Endre, Vozárik János; másoknak tartozásuk befizeté-
sére záros határidő tüzetett ki, melyen túl megszűnnek az intézet tagjai lenni. 
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A számadás Vajner József és Varchol András számadási tételeinél 
összesen 309 f r t 22 krnyi leirást tüntet fel. A nyugdíjintézetnek ezen, 
fenállása óta első veszteménye • abban leli magyarázatát, hogy egyrészről 
az ingatlan birtok értéke a jelzett tételek elhelyeztetésének ideje óta 
számba nem vehetett, mérvben megcsökkent, másrészről pedig a marad-
ványföldek után fizetendő összegek minden betáblázást megelőznek s pö-
rös eljárásnál hátrálékos adók és előnyös tételek nagyban kimerítik a 
fizetés alapjait, mely körülmények együttvéve, törvény utján való behajtás 
eseteiben, egészen biztosnak tartot t pénzelhelyezés mellett is, a hitelező 
károsítását eredményezhetik. Egyébként megnyugtatásul jelenti az igazgató 
választmány, hogy e czimen a nyugdíjintézet pénztárát több veszély nem 
fenyegeti. 

A kamatláb rohamos alábbszállása, melynek következtében a rozs-
nyói takarékpénztár például csak 4°/0-ra fogad el újabb betételeket s a 
nyugdijintézeti pénzeknek ebből kifolyó összetorlódása arra birta az igaz-
gató választmányt, hogy 22000 forinton a convertált aranyjáradékból 
értékpapirosok vásárlását határozza el. 

Az alapszabályok 21-ik §-a értelmében a nyugdijintézeti választ-
mány megbízása lejárván, az testületileg beadja lemondását. 

Ezen jelentés folytán annak tudomásul vétele s a tett 
intézkedések helybenhagyása mellett határoztatott : 

1. Az eddigi igazgató választmány tekintettel az inté-
zet felvirágoztatása körül számos éveken át tanúsított lelki-
ismeretes buzgalmára, eddigi fáradozásainak elismerése mel-
lett az intézet további vezetésével újból megbizatik, a Hoz-
nék Náthán elhalálozása folytán hiányossá lett létszám id. 
Bartholomaeidesz László gömöri főesperesnek ezenneli bevá-
lasztásával egészíttetvén ki. 

2. Scheffer Gusztáv pénztárnok pontos és hűséges keze-
lésének méltánylása mellett, az 1880-ik évi számadásokra 
nézve a további felelősség terhe alól felmentetik. 

3. Kérdés tétetvén az iránt, kötelesek-e az eperjesi jog-
akadémia ág. h. ev. tanárai a kerületi nyugdíjintézet rész-
vényeseinek sorába belépni, kijelenti a gyűlés, miszerint a 
jogtanárokkal szemben kényszert alkalmazni nem kiván, 
de nyitva ta r t ja a beléphetés jogosúltságát az ágost. hitval-
láson levők közül azok számára, kiknél erre nézve az alap-
szabálvok értelmében az életkor akadálvt nem képez. 

6* 
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XXVI. (J.) Ugyanazon jkönyv XV pontjánál olvastatott a nmltgú 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 1880-ik évijunius 11-én 
16880 sz. a. kelt rendelete, melyben tudtul adatik, hogy az 1868 évi 
38 t. cz. 148 §-a értelmében a statisztikai adatok gyűjtését és feldolgo-
zását illetőleg a tanfelügyelőknek uj utasitás adatott, az eddig érvény-
ben voltaknak hatályon kivül helyezésével, — továbbá: 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi junius 14-én 15882 sz. a. kelt 
intézménye, melyben köztudomásra hozatik, hogy a budapesti középiparta-
nodában az 188% tanév kezdetével az építészeti, az általános és me-
zei-gazdasági gépészeti, a szervetlenek vegytanával kapcsolatos vegyipari 
és a fémvasipari szakcsoportok ágai meg fognak nyittatni, — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi julius 2-án 16948 sz. a. kelt 
leirata, melyben Broghammer Szevér állami tanitóképezdei tanár, „ipar-
iskola" czimü rajzfüzetei a felsőbb nép és polgári, ipar-és ismétlő iskolák 
számára használatúi ajánltatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi julius 19-én 17085 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a selmeczi m. k. ásványárusitó hivatal létesítése ho-
zatik köztudomásra, annak kijelentése mellett, hogy a nevezett hivatal-
nál 5 különböző osztályú s árú ásvány- és kőzetgyüjtemények kap-
hatók, — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi aug. 10-én 969 ein. sz. a. k. 
rendelete, melyben a lelkészek arra hivatnak fel, hogy a népet a népszám-
lálás fontosságára figyelmeztessék, annak eszközlésében mint számláló biz-
tosok esetleg tettleg is részt vegyenek, sőt szükség esetében a népszám-
lálás tar tama alatt az iskolai tanítást is szüneteltessék, — 

u. a. minisztériumnak 1880 aug. 12-én 20725 sz. a. kelt leirata, 
mely tudomásra hozza, hogy egy ismeretlen a kolozsvári ev. ref. tanoda 
nevében húsz darab hamisított érettségi bizonyítványt állított ki, mely ha-
misítványok arról ismerhetők fel, hogy pecsétjök nem mint az eredetin 
latin, hanem magyar körirattal van ellátva, a rendesnél jóval kisebb iven 
vannak kiállítva, homlokzatukon csupán egyszerű „bizonyítvány" czimet 
viselnek s a „hellen nyelv" helyett „görög nyelv" áll bennök, — 

u. a. minisztériumnak 1880 aug. 16-án 22403 sz. a. kelt intéz-
vénye, melyben tudtúl adatik, hogy Zágróczky Gyula zemplénmegyei se-
gédtanfelügyelői minőségében véglegesen megerősíttetett, — 

u. a. minisztériumnak 1880 aug. 17-én 1040 ein. sz. a. kelt ren-
delete, melyben azon osztrák magyar birodalmi közös és magyarhoni ha-
tóságok névsora közöltetik, melyek a hatóságok és hivatalnokok által ki-
állított vagy hitelesített okiratok hitelesítése iránt a német birodalommal 
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1880 február 25-én kötött s az 1880 évi XXXVI t. cz.-be foglalt ál-
lamszerződés értelmében további hitelesítést nem igénylő okiratok kiállí-
tására, illetve hitelesítésére jogositvák, — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi aug. 16-án 22065 sz. a. kelt 
rendelete, melyszerint a lelkészeknek meghagyatik, hogy a születési anya-
könyvek „törvényes", illetve „törvénytelen" rovatának betöltését csak tel-
jesen biztos tudomás, illetve adatok nyomán eszközöljék. — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi szeptember 13-án 26515 sz. a. 
kelt leirata, melyben Kovács Béla kataszteri pótbecslő-biztosnak szatmár-
megyei tanfelügyelővé ideiglenes minőségben történt kineveztetése tudtul 
adatik, — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi szeptember 23-án 1181 -ik ein. 
sz. a. kelt leirata, melyben „A büntetőjog tára" czimü hetilap ajánl ta t ik ,— 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi szeptember 30-án 1159 ein. sz. 
a. kelt rendelete, mely tudtul adja, hogy az egyházi pénztárakból felvett 
járandóságok után kiállított nyugták bélyegelése tárgyában l235/i879 sz. a. 
kelt pénzügyminiszteri intézményben előforduló „csekélyebb adományok" 
alatt csakis a 10 frtot meg nem haladó s alamizsna jellegű segélyezé-
sek értendők, — 

u. a. minisztériumnak 1880-ik évi október 5-én 24612 sz. a. k. 
rendelete az illetőségi, rendőri és egyéb b közigazgatási ügyekben alispáni, 
polgármesteri s szolgabírói hivatalos megkeresések folytán bélyegmentesen 
kiállítandó anyakönyvi kivonatok tárgyában, — 

u. a, minisztériumnak 1880 november 2-án 28902 sz. alatt kelt 
leirata, melyben Nemoian János magyar-román nyelvtana, valamint a 
Vargha és Betranutiu G. által szerkesztett „Gyakorlati tanfolyam a ma-
gyarnyelv könynyű és gyors megtanulására" használatra a jánl ta tnak,— 

u. a. minisztériumnak 1880 november 22-én 1390 ein. sz. alatt kelt 
leirata, melyben az újévi üdvözleteknek jótékony intézetek javára val<> 
megváltása hozatik ajánlatba, — 

u. a. minisztériumnak 1880 november 28-án 23845 sz. alatt kelt 
intézménye, melylyel a Bukarestben megjelent „carte de citire" czimü 
olvasókönyv 1 és 2-ik kötetei nemzeti viszálkodást szító kitételeik miatt 
a magyarhoni iskolákból kitiltatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1880 évi deczember 18-án 28812 sz. alatt 
kelt rendelete, melylyel Eriszmann „Népszerű egészségtan" czimü mun-
kája a tanintézeteknek mérsékelt áron ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1880 deczember 15-én 32786 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a lelkészek utasíttatnak, hogy a tábori lelkészi jogba-
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tóság alá tartozó személyeket csak az ezek által kiállított hirdetési bizo-
nyítvány alapján eskessék meg, — 

u. a. minisztériumnak 1880 deczember 15-én 33010 sz. a. kelt 
intézménye, melyszerint azon tábori tartalékos lelkészek, kik nyilvános 
tanintézeteknél hittanitók, vagy a legénység állományába tartoznak, vala-
mint a honvédségi tábori lelkészek is, az évenkénti tiszti feljelentéseknél 
(Haupt-rapport) való megjelenés alól, elöljáróságaik megkeresésére fel-
mentetnek, — 

u. a. minisztériumnak 1880 deczember 22-én 34124 sz. a. kelt 
rendelete, melyszerint az országos tanítói nyugdij-alap részére úgy a taní-
tók, mint az iskola részéről fizetendő évi illetékek pontos lefizetéseért az 
iskola-fentartó testület felelős, — 

u. a. minisztériumnak 1880 deczember 15-én 34522 sz. a. kelt 
leirata, nielylyel Nemes Lajosnak zemplénmegyei tanfelügyelői minősé-
gében történt végleges megerősíttetése tudtul adatik, — 

u. a. minisztériumnak 1880 deczember 15-én 34945 sz. a. kelt 
íendelete, melyszerint a nyugalmazott, de helyi szolgálatra alkalmas ka-
tonatisztek csak a főhadparancsnokság engedélyével nősülhetnek, — 

u. a. minisztériumnak 1881 január 10-én 36279 sz. a. kelt intéz-
ménye, melyben Kis Sándornak, „ A Magyar-osztrák monarchia összehason-
lító földrajza" czimü könyve használatra ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1881 jan. 18-án 887 sz. a. kelt rendelete, 
ínelv Erdődi Jánosnak „A nyelvoktatás módszertana" czimü tan- és ve-
zérkönyvét hozza ajánlatba, — 

u. a. minisztériumnak 1881 febr. 16-án 1868 sz. a. kelt rende-
lete, mely Lehmann „Zoologischer Atlas" czimü természetrajzi képgyűjte-
ményét ajánlja iskolai használatra, — 

u. a. minisztériumnak 1881 évi febr. 1-én 3345 sz. a. k. leirata, 
mely Tobak Benőnek abaúj-tornamegyei ideiglenes segédtanfelügyelővé tör-
tént kineveztetését közli, — 

u. a. minisztériumnak 1871 márcz. 24-én 339 ein.sz. a. k. rende-
lete, melyben tudtúl adatik, hogy a törvénytár, törvénygyűjtemény és ren-
deletek tárának előállításával a pesti könyvnyomda-részvénytársaság lett 
3 évre megbízva, — 

u. a. minisztériumnak 1881 máj. 21-én 13383 sz. a kelt rende-
lete, melyszerint a svájezi alattvalók születési, esketési és halotti anya-
könyvi kivonatai az egyházi főhatóságokhoz hitelesítés és továbbítás czél-
jából azonnal beküldendők, — 

u. a. minisztériumnak 1881 junius 11-kéről 14264 sz. alatt kelt 
rendelete, mely a joghallgatók államvizsgáinak tárgyában a nevezett mi-
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niszteriumnak f. évi márczius 7-én 3398 sz. alatt kelt intézményét már 
a folyó tanévre érvényesnek mondja ki s az államvizsgákról szóló bizo-
nyítványok iránt intézkedik, — 

u. a. minisztériumnak 1881 junius 15-én 6465 sz. a. kelt rende-
lete, melyben a jogakadémiáknak meghagyatik, hogy a jogvégzetté nyil-
vánittatási záradéknak a leczkekönyvbe bevezetése alkalmával a fenálló 
tanulmányi, vizsgálati s szigorlati rendszer követelményeire figyelemmel 
legvenek, — 

Ci J 

u. a. minisztériumnak 1881 junius 17-ről 16476 sz. a. kelt ren-
delete, mely tudtul adja, hogy a szászvárosi „Kún-tanoda" érettségi vizsga 
tartására lett felhatalmazva, — 

a nmltgú m. kir igazságügyi minisztériumnak 1881-ik évi junius 
18-án 18531 sz. a. kelt leirata, mellyel a debreczeni, dévai, kalocsai, ma-
rosvásárhelyi, nyíregyházai, tordai és trencséni kir. törvényszékek kerü-
letében felvett új telekkönyv jegyzőkönyvekre vonatkozó hirdetmény kö-
zöltetik, — 

a nmltgú m. k. vallás- és közoktatási minisztériumnak 1881 julius 
1-én 14403 sz. a. kelt s a hadmentességi dij ügyében szükséges anya-
könyvi kivonatok díjmentességére vonatkozó rendelete, — 

u. a. minisztériumnak 1881-ik évi julius 1-én 16944 sz. a, k. s 
a Hirschfeld Kurt János Móricz Erhard családi viszonyaira vonatkozó 
anyakönyvi adatok nyomozását elrendelő leirata, — 

u. a, minisztériumnak 1881 julius 6-án 17326 sz. a. kelt rende-
lete, melyben meghagyatik, hogy a főtanodák küldjék meg a nemzeti tor-
naegyletnek az 1881-ik évről szóló tornászati statistikai adatokat, — 

u. a. minisztériumnak 1881 julius 3-án 17346 sz. alatt kelt s 
Kövér Gyulának mármarosmegyei tanfelügyelővé történt kineveztetését 
közlő leirata, — 

u. a. minisztériumnak 1881-ik évi julius 30-án 20973 sz. a. kelt 
leirata, melylyel Aczél László ugocsamegvei tanfelügyelőnek állomásán való 
végleges megerősíttetése közöltetik, — 

u. a, minisztériumnak 1881 julius 23-án 19752 sz. a. kelt s Dr. 
Schneider Oszkár „Képes Atlasz"-át iskolai használatra ajánló rendelete. 

E rendeletek köröztetve lévén, tudomásul vétettek. 

XXVII. (F.) U. a. jkönyv XVI pontjánál olvastattak az egyházke-
rületi pénztárak megvizsgálását teljesített bizottságoknak jelentései a 
következőkben: 
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A) Az egyházkerületi közpénztár: 

bevétele tett 1880-ban . . . . 6795 f r t 88 kr. 
kiadása 6308 f r t 27 kr. 

pénztári maradvány 487 fr t 61 kr. 
Vagyonállása : 

pénztári maradvány 487 fr t 61 kr. 
régibb tőkékben 30937 „ 11 n 
új tőkékben 3639 „ 29 n 
kamathátralékokban 25 „ 8 v 
cathedraticnm és agentiale hátrálékban 72 „ 80 n 

összesen 35161 f r t 89 kr. 
az 1879-iki vagyonallás volt 34748 frt 68 kr. 
szaporodás 1880-ban . . . : . 413 fr t 21 kr. 

B) A hittanintézeti alap 

tesz 1736 f r t 5 kr. 
1879-ben tett 1291 f r t 87 kr. 

szaporodás 444 fr t 18 kr. 

C) A kerületi tanitóképzö intézet alapja 

bevétele 11459 frt 36 kr. 
kiadása . . 10670 fr t 18 kr. 

maradvány 789 fr t 18 kr. 
Vagyonállása: 

pénztári maradvány 789 frt 18 kr. 
régi tőkékben 85356 „ 64 n 
új tőkékben 5472 „ 38 » 

kamathátralékban 1978 „ 40 n 
Leszich Edének 1878-ik lefizetett tőke 

utáni kamattartozása . . . . 16 „ — n 
összesen 93612 fr t 60 kr. 

az 1879-iki vagyonállás volt . . . 87466 fr t 2 kr. 
szaporodás 6146 fr t 58 kr. 

D) A tűzkár elleni kerületi biztositási alap 

az 1880-ik évben tesz 3960 fr t 86 kr. 
1879-ben tett 3448 fr t 32 kr. 

szaporodás 512 fr t 54 kr. 
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E) A Máday alapítvány 

tesz 2867 frt 31 krt. 
melyből a kiadás 2 theologus részére 

ösztöndíj 100 frt 
marad 1880 decz. 31 -én kamatozó tőke 2767 frt 31 kr. 

F) A kerületi tudományi pénztár 

bevétele 1880-ban 1284 fr t 71 kr. 
kiadása 921 fr t 44 kr. 

maradvány 363 fr t 27 kr. 
agyonállása: 
tőkékben 15088 fr t 50 kr. 
elmaradt kamat 21 n — n 
pénztári maradvány 363 n 27 n 

összesen 15472 fr t 77 kr. 
a mult évi vagyonállás tett . 15387 n 34 » 

szaporodás 85 fr t 43 kr. 

G) A kerületi segélypénztár 

bevétele 1880-ban 5884 fr t 52 kr. 
kiadása 4864 íj 43 n 

maradvány 1020 fr t 9 kr. 
agyonállás: 

kerületi segélytartozások . . . . 3254 fr t 97 kr. 
pénztári maradvány 1020 » 9 » 

összesen 4275 fr t 6 kr. 
a mult évi vagyonállás tett . 

u«/ 
4064 r> 99 n 

szaporodás 210 frt 7 kr. 

H) A Zsedényi alap, 

mely néptanítók jutalmazására van rendeltetve, az 1,880-ik év végén 

következőleg állott : 
7 
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1) 15 db ezerforintos magyar földhitelintézeti záloglevelekben 15000 fr t 
2) 8 „ ötszáz „ „ „ „ 4000 „ 
3) 9 „ száz „ „ „ „ 900 ,, 
4) takarékpénztári betétben 26 „ 1 6 k r 

összesen 19926 „ 16 
az 1879-ik évi vagyonállás tett 19833 f r t 

szaporodás 93 fr t 16 „ 

Ezen köszönettel fogadott jelentések alapján: 
Markó János és Szontagh József pénztárnok uraknak nagy 

felelősséggel és fáradtsággal járó hivatalukban tanúsított ki-
fogástalan pontosságuknak s buzgalmuknak jegyzőkönyvi el-
ismerése s köszönettel való méltánylása mellett az 1880-ik 
évi számadásokra nézve a felmentés ezennel megadatik. 

XXVIII. (F.)U. a. gyűlés jkönyvének XVII pontjában kiszabott kerületi 
segélyt az egyházmegyék az 1882-ik évre is az eddigi összegben hagyták 
meg egyhangú szavazattal változatlanul, vagyis: 

a) a VI sz. k. városi esperesség fizetni fog 514 fr t 55 krt 
b) a XIII szep. városi „ „ „ 553 „ 
c) a VII bányavárosi „ '„ „ 262 „ 50 „ 
d) a tátraaljai „ „ „ 304 „ 45 „ 
e) a gömöri „ „ „ 900 „ 
f ) a kishonti „ „ „ 442 „ 
g) a sáros-zempléni „ „ „ 252 „ 
h) a hegyaljai „ „ „ 600 „ 

összesen 3828 „ 50 krt, 

mely összegből első sorban fedezendő lesz a Superinten-
dens úrnak és káplánjának évi dijja, az eperjesi hittanin-
tézeti tanárok évi fizetésének meghatározott részlete s a ke-
rületi tanitó-képző intézet tőke alapjára megszavazott 420 
frt, a maradvány pedig a zsinati költségek fedezésére gyűj-
tött tőkéhez csatolandó. 

XXIX. (P.) U. a. jkönyv XVIII pontjánál olvastatott a. ker. tanodai 
bizottság jelentése a ker. közép- és felsőbb tanintézeteknek 188%-ik évi 
állapotáról. Ezen jelentés szerint: 

a) A gymnasiumokra vonatkozólag: a tiszai egyházkerületben van 
jelenleg 4 nyolczosztályú, 2 hat-, 1 négy- és 1 három-osztályú gymnasium. 
Ezen gymnasiumok összes pénzalapja 524468 fr t 42 kr, melynek kamat-
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jövedelme 31704 fr t 16 kr, — az évi Összes jövedelem 94716 fr t 54 
krt tett. Ezen jövedelemnek főforrása a tanulók által befizetett különféle 
dijak, melyeknek ez évi összege 50584 fr t 12 kr, (ebből esik tandijakra 
23187 frt 97 kr, tápintézeti élelmezésre 24600 frt 50 kr, könyvtárra 
muzeumra, stbre 1369 frt). — Agymnasiumok összes kiadása 88525 fr t 70 kr, 
(tanári fizetésekre 49646 frt, tanszerekre 1649 f r t 81 kr, tápintézeti élel-
mezésre 27717 fr t , ösztöndijakra 1662 frt). — A 8 gymnasiumban ösz-
szesen 57 rendes és 29 segédtanár működött; a legnagyobb tanári fize-
tés 1130 frt, a legkisebb 400 fr t volt. — A beirt tanulók száma (1753 
nyilvános, 74 magán) összesen 1827; évközben kilépett 62, meghalt 6, 
maradt a tanév végén 175 9 (78-czal kevesebb mint a mult évben); leg-
több volt Iglón t. i. 487, utána jőnek Kézsmárk 388, Eperjes 219, Rozs-
nyó 212 tanulóval. — Az 1759 tanuló közt volt vallásra nézve: ág. 
hitv. ev. 742 = 42%, református 359 = 20%, r. katli. 322 = 19%, 
gör. kath. 19, keleti gör. 8, izraelita 308 = 1 7 % ; anyanyelvre nézve: 
magyarajkú 1038 = 59%, németajkú 536 = 30%, tótajkú 162 = 9-5%; 
külföldi 11; — életkorra nézve 132 ifjú már elérte volt a 19-ik életévet. 
Tekintettel a szorgalmi eredményre: megvizsgáltatott összesen 1736 
tanuló (1681 nyilv. és 56 magán), ezek közt volt jeles osztályzatú 

314 = 18%, jó 462 = 27%, elégséges 616 = 36%, elégtelen 2 7 4 = 1 6 % ; 
F 

vizsgálatlan maradt 21. — Érettségi vizsgára jelentkezett 144, viszszalépett 
3, vizsgát tett 141 éspedig kitüntetéssel érettnek nyilváníttatott 2 4 = 1 7 % , 
egyszerűen érettnek 99 = 70%, visszavettetett 18 = 2-7%. A főgymna-
siumot végzett tanulók közül 16 a hittudományi, 25 jogi, 26 orvosi, 4 
nyelvészeti, 2 történelmi, 1 mathematikai, 3 mérnök-épitészeti, 24 gazda-
dasági, 7 erdészeti, 1 bányászati, 3 magasb műtani, 7 hadi, 6 hivatal-
noki, 1 tanitói, 1 kereskedelmi, 1 postaügyi, 1 tengerészeti, 1 szobrászati 
pályára szándékozik lépni. — A gymnasiumi tanítás az egyetemes gyűlés 
által megállapított tantervhez alkalmazkodott, a nyíregyházai gymná-
zium a tanév második felében a latin nyelv tanítását 4 órával szaporí-
totta. — A tannyelv mindenütt a magyar, csak kivételesen s a helyi 
viszonyokhoz alkalmazkodólag Iglón a két, Kézsmárkon a 4 alsó osztályban 
a német. — A szabad tantárgyak közül rajz, tornázás és ének minden 
intézetben rendesen taní t ta t ik ; szintúgy vannak csaknem minden gymna-
siumban önképző zene-, dal- és gyorsírói körök. A franczia nyelvet 
130-an, az angolt 7-en tanulták. — A tanszerek minden intézetnél gya-
gyarapodtak. — A tápintézetekben 762 tanuló nyert olcsó ellátást; Ösz-
töndijjakban 147 tanuló részesült 3484 fr t 6 kr e re j é i t and i j - e l engedés -
ben pedig Iglón, Rozsnyón, Eperjesen s Nyíregyházán 123 tanuló 1172 
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fr t erejéig, a többi tanintézetről az értesítők e tekintetben nem hoztak 
részletes kimutatást. 

b) A kerületi hittanintézet, mely az eperjesi collégiumnak kiegé-
szítő részét képezi, 3 tanfolyamból áll, 3 rendes tanárral. Az okta-
tás magyar nyelven foly. — Az intézett összes bevétele 4119 fr t 72 kr 
(egyház kerül, segélyből 2400 frt, kerületi közpénztárból 850 frt, eper-
jesi collég, alapból 210 frt, tőkéinek kamataiból 159 fr t 72 kr); ösz-
szes kiadása 4050 frt . Az ezen intézetre vonatkozó további részletek a 
XXIII pont alatt fordulnak elő. 

c) Az egyházkerületi tanítóképző intézetről, mely szintén az eperjesi 
collégiumnak képezi kiegészítő részét, a XXIAr pont tartalmazza a részletes 
jelentést. 

d) A kerületi jogakadémia, mélyen 6 rendes, 2 rendkívüli és 1 magán 
tanár működött, 4 tanfolyamból áll. Pénzalapja 58854 fr t 28 kr, ennek 
évi kamatja 3531 fr t 25 kr. Ezen kamatokon kivűl az intézetnek 
egyébb jövedelmei ezek voltak:Eperjes városának évi segélye 1000 frt, egy-
házkerületi segély 500 frt, joghallgatók által fizetett dijak 1823 fr t 90 
kr. Összes évi jövedelme 6855 fr t 15 krt, összes kiadása 682 9 f r t 15 krt 
tett (tanári fizetésekre 5556 frt, tanulók élelmezésére 482 fr t 25 kr, 
tanszerekre 52 frt, egyébb kiadás 738 90 kr). — A joghallgatók száma 
56 ; köztük 19 ágost. liitv., 9 református, 13 r. kath., 4 gör. kath., 1 
kel. gör., 10 izraelita; — anyanyelvre nézve volt köztök 47 magyarajkú, 
4 német, 3 tót, 1 szerb, 1 ruthén. — Alapvizsgát tett 24, még pedig 
kitűnően 7, egyszerűen 16, visszavettetett 1. — Államvizsgát tett ösz-
szesen 13 joghallgató és pedig kitűnően 1, egyszerűen 12. — A kötele-
zett tantárgyakon kivül a joghallgatók 14 special-collégiumban vehettek 
részt szabad választás szerint. — Ösztöndíjban és segélypénzben része-
sült 7 hallgató 820 frtnyi összegben, tandijelengedésbeű pedig 11 hall-
gató 200 f r t erejéig. 

Ezen jelentéssel kapcsolatban olvastatott a tanodai bizottság elnö-
kének előlülése mellett f. é. aug. 18-kán tartot t tanári értekezlet jkönyve, 
melyben: 1) azon indítvány terjesztetik kerületi jóváhagyás elé, hogy a 
kerület összes középtanodáinak megbízottjai évenként legalább egyszer, 
még pedig a kerületi gyűlés előtti napon értezletet tarthassanak, melyre 
Superintendens úr által volnának egybehivandók; 2) pedig egy közép-
tanodai tanár-képző intézet felállításának eszméje ajánltatik az egyházke-
rület figyelmébe. 
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A ker. tanodai bizottság elnökének ezen sok fáradtságot 
igénylő jelentését a kerületi gyűlés méltányló elismeréssel ve-
szi tudomásul. Ami pedig a tanári tanácskozmány indítványait 
illeti, a tanári értekezletekre nézve az egyházkerület az 
1874-ik évi ker. gyűlés jkönyve XIX pontjának 1 száma alatt 
már intézkedvén, ezen határozat most megujittatik azon hoz-
záadással, hogy Superintendens úr már a legközelebbi ker. 
gyűlést megelőző napra hivja össze a középtanodák képvise-
lőit ily értekezletre, mely a középtanodai tanár-képző 
intézetre nézve is terjesszen a jövő évi ker. gyűlés elébe 
részletes kimeritő javaslatot. 

XXX. (P.) U. a. jegzzőkönvvi pontnál olvastatott Kiszeli Ervin 
kézsmárki algymnasiumi tanárnak Superintendens úrhoz beterjesztett 
azon indítványa, hogy jövőben minden VIII osztálybeli tanuló, ki az 
érettségi vizsgálatra jelentkezik, a szokásos vizsgadijakon felül a vizsgáló 
bizottság elnökének fáradozása jutalmáúl legalább egy-egy forintnyi tisz-
telettdijt is fizetni tartozzék. 

Minthogy e tekintetben határozat szüksége egyelőre fen 
nem forog, az indítvány mellőztetett. 

XXXI. (F.) Olvastatott az egyházkerületi népiskolai bizottságnak 
az 1879/so tanévről szóló jelentése, mely szerint: 

Az egész egyházkerület 127494-re rúgó lélekszámából tanköteles 
gyermek volt 6—13 éves 15783, 13—15 éves 6074. összesen 21857, 
vagyis 5.8 lélekre esett egy tanköteles. 

Já r t pedig ezek közül elemi iskolába 14626, ismétlő iskolába 
3492, polgári iskolába 204, magánintézetekbe 95, közép tanodába 340, 
összesen 18657 vagyis 89% és igy nem jár t 3200 vagyis 11%. 
— Az elemi iskolát látogatott gyermekek közül jár t télen-nyáron 
13435 vagyis 93%, csak télen 1091 vagyis 7%. Tankönyvekkel 
el volt látva 14153 vagyis 98%, ezeknek hiányával volt 373 vagyis 2%. 
— Az iskolamulasztások száma tet t 46170-et, melyek közül igazolt mu-
lasztás volt 25744 vagyis 55.5%, meg volt pedig mulasztás miatt bün-
tetve 173 szüle. írni és olvasni tudott az iskolából kilépés idején 11838 
gyermek vagyis 81.5%, csupán csak olvasni pedig 2688 vagyis 18.5%. 

A kerületben működött 340 tanitó közül volt okleveles 290 vagyis 
85.3%, nem képesített 50 vagyis 14.7%, rendszeresen alkalmazott 298 
vagyis 88%, segédtanitó 42 vagyis 12%. Egy-egy tanítóra és tanteremre 
esett átlag 43 tanítvány, a hivatalban való működés idejét tekintve egy-
egy tanítóra 16 év. 
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Másnemű foglalkozással is biró tanitó volt 249 és pedig lel-
kész 16, levita 2, orgonász 211, halottkém 10, iparos 5, földmives 3, 
gymnásiumi rajztanár 1, polgári iskolai tornatanár 1. 

Iskola volt a 8 esperességben összesen 253, és pedig magyar 
nyelvű 26 vagyis 10.5%, magyar-tót 106 vagyis 42%, magyar-német 5 
vagyis 1.9%, német 55 vagyis 21.9%, német-tót 1, tót-nyelvű 60 vagyis 
23.7%. Ezen 253 iskola el volt helyezve 298 épületben, melyek közül 
az egyházközségek tulajdonát képezé 284 vagyis 91.9%, bérlett helyiség-
ben volt elhelyezve 14 vagyis 8.1%. A 298 iskolaépület közül jó karban 
volt 263 vagyis 88.2%,rosz karban 35 vagyis 11.8%. Volt pedig bennök 
327 tanterem, 288 tanitólak, 175 faiskola, 250 kert és tornahelyiség. 
A taneszközöket illetőleg volt a 253 iskolában 506 írótábla, 3196 fali 
olvasótábla, 57 6 fali térkép, 194 földgömb, 2806 terményrajzi tárgy, 
716 természettani eszköz, 6624 kötet könyv a könyvtárakban és 115 
tornaszer. 

Az iskolák jövedelme volt készpénzben 73798 fr t 4 kr., termé-
nyekben 45121 fr t 54 kr., összesen hát 118919 f r t 58 kr., és pedig in-
gatlanok jövedelméből befolyt 18373 f r t 19 kr., kamatokból 8985 f r t 
74 kr., tandijakból 19637 f r t 33 kr., államsegélyből 1090 frt , 
községi segélyből 21150 f r t 21 kr., egyházaktól 46084 f r t 25 kr., 
egyébb forrásokból 3598 fr t 86 kr. 

A kiadás tet t rendes tanitók fizetésére 10537 5 f r t 46 krt, segéd-
tanítók fizetésére 2433 frt, fűtésre és tatarozásra 6656 f r t 72 krt, tan-
szerekre 735 frt , ingyenes könyvekre 472 frt , egyebekre 3347 fr t 2 krt, 
összesen 119019 f r t 29 krt s igy 12136 fr t 80 krral kevesebbet mint az 
előző évben. Egy tanítóra esett átlag 317 frt , tehát 28 fr t ta l kevesebb 
mint egy évvel előbb. 

A királyi tanfelügyelők összesen 82 iskolát látogattak meg. A 
polgári közegek segédletért 42 esetben lettek megkeresve és pedig ered-
mény nélkül 15, sikerrel 5, csekély eredménynyel 2, bizonytalan ered-
ménynyel 20 esetben. 

A bizottságnak nagy gonddal készült munkálata elis-
merő köszönettel fogadtatván, a bizottság indítványozása foly-
tán, részben már ismételve is utasít tatnak az illető rovat-
vezetők, hogy 

a) a rovatos minta II táblájának 2 rovatába épen azon 
számot vezessék be, mint a mely az I tábla 11-ik rovatá-
ban áll, t. i. csakis az elemi iskolát látogató tanulókat, mert 
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az ismétlők, polgári vagy középiskolába stb. járók nem 
ide valók, — 

b) a II. tábla 7, 8 és 9-ik rovatában nem a mulasztási 
eseteknek, hanem a mulasztó gyermekeknek számáról van szó. 

c) a II. tábla 10 és 11-ik rovataiban csakis azon gyer-
mekek ölelendők fel s osztályozandók irni és olvasni vagy 
csupán csak olvasni tudók szerint, a kik vagy az életbe vagy 
valamely magasb intézetbe lépve át, a népiskolától teljesen 
megváltak, nem pedig azok, kik a népiskolának alsóbb osz-
tályaiból ugyancsak a népiskolának felsőbb osztályaiba lép-
tek át, — 

d) a II. tábla 30—37-ik rovataiban számszerint ki-
írandó, hány darab fekete tábla, fali tábla stb. taneszköz van 
az illető iskola birtokában. 

XXXII. (F.) U. a. gyűlés jegyzőkönyvének XIX pontjánál olvasta-
tott nagymélt. b. Radvánszky Antal egyetemes főfelügyelő úrnak Radvánv-
ban f. é. julius 17-kén 44 szám a. kelt meghívója a f. évi október 19-re 
kitűzött egyetemes közgyűlésre. 

melynek folytán egyházkerületünk képviseletére kikül-
dettek : 

1. A világiak részéről az egyházkerületi felügyelő úr 
és az egyházmegyei felügyelők, továbbá: Szentiványi Miklós, 
Bánó József, Szontagh Pál, b. Radvánszky Béla, Fest Imre, 
Latinák Rudolf, Radvánszky Károly, Jankó Miklós, Dessewffy 
Kálmán, Dessewffy Pál, Pfanschmiedt Triodeon, Mesko Sámuel, 
Dr. Marko Sándor, Szirmay Ödön, Kubinyi Albert, Péchy 
István, Schmidt Gyula, Schmidt Ottó, Benczúr 

JÖZSGÍj OHäÁ 
József, Hámos László, Dr. Paczek Mór, Nikelszky Mátyás, 
Somogyi Gyula, Dr. Szánthó Gyula, Topscher György, Wie-
land Artliúr, Dr. Lorx Sándor. 

2. Az egyháziak s a tanodák részéről Superintendens 
úr és a főesperesek, továbbá: Materny János, Rimler Károly, 
Glauf Pál, Zelenka Pál, Farbaky József, Bancsó Antal, Pákli 
Károly, Martinyi József, Barzó József, Zvarinyi Sándor. Kra-
marcsik Károly és pedig a sáros-zempléni főesperes Urbán 
Adolf és az iglói gymn. képviselője Pákh Károly a sorrend 
szerint ezúttal reájuk eső s utólag felszámítandó útiköltség 
s a gyűlés tartama alatt járó 6 frtnyi napdíj mellett az 
egyházkerületi pénztár számlájára. 



XXXIII. (J.) Olvastatott a Zsedénvi-féle alapítványok utáni ka-
matkövetelés tárgyában ezen jkönyv 22 pontja alatt kiküldött jogügyi 
szakértők véleményes jelentése, melynek értelmében 

miután a lőcsei kir. törvényszéknek 1466/p. 1881 sz. a. 
elutasító végzése ugyanazon törvényszéknek 772 l /p . 187 9 
sz. alatti végzésére hivatkozik, mint a mely a hagyományok 
kifizetése iránt intézkedett és pedig oly módon, hogy ezen 
intézkedés jogerőre emelkedett; minthogy továbbá arra nézve, 
hogy egy jogügy formai szempontokból micsoda ellátásban 
részesült s ezen alapon érdembe hatólag micsoda sérelem 
követtetett el, az arra vonatkozó ügyiratok betekintése nél-
kül vélemény sem alkotható, ezen ügyiratok pedig csak ma-
gánál az ügy bírájánál lelhetők fel: annálfogva felkéretik 
Superintendens úr, miszerint a 772l /p . 187 9 sz. a. végzés 
alapjául szolgáló hagyatéki eljárás ügyiratainak betekintése s 
ezekre alapítandó véleményadás iránt egy megbízható lőcsei 
ügyvédet keressen meg, ennek jelentésétől tétetvén a továb-
biak függővé. 

XXXIV. (F.) Olvastatott az ezen jkönyv XI porijában az ösztön-
dijjak kiosztására nézve javaslattétellel megbízott küldöttségnek jelentése, 
melynek meghallgatásával a 7 folyamodó közül: 

a) a Máday-féle 100 frtos ösztöndíj Szlávik Mátyás 
hitjelöltnek, — 

b) egy 100 frtos kerületi ösztöndíj Czékus Gyula se-
gédlelkésznek, — 

c) egy 100 frtos kerületi ösztöndíj fele részben Korbéli 
Géza, fele részben pedig Schönwieszner Kálmán hitjelöl-
teknek, — 

d) a Gömöri-féle 50 frtos ösztöndíj Becser Endre hit-
jelöltnek, — 

e) a Német István-féle 60 frtos ösztöndíj Szabó Béla 
tanárjelöltnek, — s végül 

f ) a Csiz-féle 25 frtos ösztöndíj Szalagyi Imre erdész-
akadémiai hallgatónak, mint aki azt már a mult évben is 
élvezte s arra ezúttal egyedül ő, bár ő is fel nem szerelt 
folyamodványnyal pályázott, bizonyítványai utólagos beküldé-
sének kötelezettsége mellett Ítéltetett oda. 
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XXXY. (Z.) A múlt évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
XXI pontjánál olvastatott a némethoni G. A. egylet köréből jött kegyado-
mányoknak jegyzéke, mely szerint a kerületünkbeli egyházak és tanintéze-
tek közül segedelmet nyertek: Batiztfalva 17 f r t 62 krt, Berki 51 frt 53 
krt, Bussócz 231 fr t 90 krt, Debreczen 11 fr t 45 krt, Gerlaclifalva i 7 1 
fr t 79 krt, Nagy-Várad 171 f r t 79 krt, Filicz-Gánócz 57 frt 26 krt, H.-Lomnicz 
57 fr t 2 6 krt, Hernád-Vécse 57 fr t 26 krt, a kassai tót egyház 11 frt 45 krt, Ivis-
Szeben 5 f r t 72 krt, Kölese 96 fr t 35 krt, Keresztfalva 9 frt 15 krt, Miskolcz 
274 fr t 35 krt, Megye 28 fr t 63 krt, Nagy-Károly 42 fr t 93 krt, Plavnyi-
cza 171 f r t 79 krt, Szomolnok 57 fr t 26 krt, Tokaj 85 f r t 89 krt, Uj-
Klenócz 34 fr t 35 krt, Tótfalu 114 frt 52 krt, Szeben 67 frt 45 krt, 
Yalykó 48 fr t 17 krt, az eperjesi tanitó-képezde 57 frt 26 krt, a XIII vá-
rosi esp. nyugdíjintézet 17 fr t 18 krt, összesen 1950 fr t 31 krt. Eze-
ken kivül közvetlenül segélyeztettek : a hittanintézet 230 frt 80 krral (400 
márka)a würtenbergi főegylet által az eper jesi képezde és a tótfalusi egyház 
49 fr t 80 krral néhai Bock Károly stuttgarti kereskedő részéről. 

A Gusztáv Adolf egyletnek ezen testvéries áldozata kö-
szönettel tudomásul vétetett. 

XXXVI. (Z.) U. a. jegyzőkönyv XXII pontjánál olvastatott a kerü-
leti gyámintézet Iglón ang. 17-edikén tartott ülésének jegyzőkönyve. E 
szerint: 

1. A gyámintézet működésének eredménye volt a lefolyt évben: 
A) Bevételben tőkekamatokból 60 f r t 57 kr. 

a VI. sz. k. v. esperességből . 571 55 90 55 

a VII b. városi „ ... . . 111 55 84 55 

a XIII városi 337 55 30 55 

a tátraaljai 55 . . . . . 101 55 37 55 

a kishonti 61 55 42 55 

a gömöri „ ... . . 601 55 15 55 

a sáros-zempléni 55 . . • . . 52 55 01 55 

a hegyaljai „ ... . , 300 55 05 55 

offertorinmból . . . 116 55 75 2 55 u 

még pedig szabadrendelkezésre 974 frt 86 kr, határozott czélokra 562 
fr t 12 kr, közvetve 77 7 f r t 38 kr, összesen 2314 f r t 36 kr. 

B) Kiadásban 
Az egyetemes pénztárba küldetett: Szabadrendelkezésre 487 fr t 43 

kr, határozott czélokra (e. e. e. Leopoldiánumra 258 fr t 61 kr, e. e. e. 
tőkére 91 f r t 17 kr, e. e. e. szeretetadományra 108 f r t 48 kr, G. A. 
egyletnek 12 fr t 31 kr, Zágrábnak 22 f r t 17 kr, kerületi alapra 5 fr t 
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10 kr, budapesti prot. árvaházra 40 kr, Hugyaj, Kölese, Tálya és Hernád-
Vécsének 12 fr t 50 krajczárjával 50 frt, Fóthnak 5 frt), 553 fr t 24 kr, 
összesen 1040 fr t 6 7 kr. 

Kiosztatott és közvetlenül szétküldetett: Szm.-Illés falvának az of-
fer. fele 58 fr t 38 kr, Rónapatakának 22 fr t 76 kr, Megye, Bussócz, 
Komlós, Hernád-Vécse, N.-Szlabos, Jólész, Kölesének 50 fr t jával 350 f r t ; 
folyó költségre fordíttatott 57 f r t 93 kr, készletül fentartatik 7 f r t 57 
kr, tőkésittetett 30 frt 37 kr, közvetlenül kiosztatott 746 fr t 68 kr, 
összesen 127 3 fr t 69 kr. 

Összevonva pedig: az egyetemes pénztárba 1040 fr t 6 7, közvetle-
nül kiosztva 1030 fr t 60 kr, folyó költségre 89 fr t 92 kr, tőkesitve 153 
f r t 17 kr, összesen 2314 fr t 36 kr. 

2. Gyámintézeti tőkéje van: a kerületnek 87 7 fr t 72 kr, a VI 
sz. k. v. esperességnek 60 fr t 13 kr, a kishonti esperességnek 80 fr t 66 kr, 
a gömöri esperességnek 2620 fr t 93 kr, Eperjesnek (m. n.) 239 fr t 19 
kr, Kassának (m. n.) 8 4 6 - f r t 19 kr, Rozsnyónak 270 frt, a dobsinai nő-
egyletnek 1396 fr t 30 kr, a rozsnyói nőegyletnek 697 fr t 54 kr, össze-
sen 7088 fr t 66 kr (+ 250 fr t 35 kr). 

3. A számvizsgáló bizottság jelentése alapján Csiskó János pénz-
tárnok a számadás terhe alól köszönettel felmentetett ; Tótfalvának a múlt 
évről fel nem vett 12 f r t 50 kr segélye előiratott. 

4. Az egyetemes gyámintézeti elnökségnek meghívása folytán a 
Nagyszombatban f. é. október 23-án tartandó egyetemes gyámintézeti 
gyűlésre az elnökség kiküldetett, megbízatván, miszerint a nagy szeretet-
adományra az árvizkárosúlt Abauj-Szántót, kiváló segélyezésre a Rozsnyón 
felállítandó felsőbb leányiskolát, Új-Tátrafüredet, Szomolnokot. Rás-Beir^é-
ket, Alsó-Sajót, Hankóczot, Megyét, Bussóczot, Jólészt és H.-Vécsét 
ajánlja. 

5. Indítvány folytán határoztatot t : 
Jövőre a segélyezés nagyobb összegben s azon egyházaknak fog 

adatni, melyek szabályszerűleg kiállított kérvényeikben kimutatják, hogy 
erre az utasítás 8 pontja szerint képesitvék. 

Az esperességi gyámintézetek oda utasíttatnak, hogy a hozzájok 
beadott folyamodványokat szigorúan bírálják meg és csak azokat terjesz-
szék a kerülethez, melyek az utasítás 8 pontja szerint segélyezésre jogo-
sítottak és hogy a gyűlést 10 nappal megelőzőleg küldjék be azokat, az 
utóbb érkezettek figyelembe nem is fogván vétetni. 

Az esperességek által felterjesztett folyamodványok előzetes felűl-
birálatára Sztehlo János elnöklete alatt Kubinyi Albert, Novák Mihály, 
Strauch Béla és Csiskó János kiküldettek. 



6. Wéber Samu lelkésznek magvas gyámintézeti beszédeért elis-
merő köszönet szavaztatott. 

A gyámintézeti gyűlésnek intézkedései és határozatai 
helyeslő tudomásúl szolgálván, a gyámintézet mint egyházunk 
áldásos ügye, a Leopoldiánummal együtt az egyházak és Iii vek 
nagylelkű pártfogásába melegen ajánltatik. 

XXXVII. (P.) u . a. j könyv XXIII pontjánál olvastatott a tiszai 
egyházkerület részére fenálló tanárvizsgáló egyetemes bizottságnak a f. 
é. augusztus 14-én Igión megtartott tanárvizsgákról szóló jelentése, mely 
szerint Fischer Miklós a természettan- és menynyiségtanból jó eredmény-
nyel tett vizsgát s e két tantárgynak a felgymnasiumban való tanítására 
képesítettnek nyilváníttatott, mig Honéczy Géza- és Kottler Ottónak a 
választott szakok tanítására a képesítés ez alkalommal még meg nem 
adatott, de mindkettőnek megengedtetett, hogy egy év múlva új vizsgát 
tehessenek. 

Tudomásúl vétetett. 

XXXVIII. (F.) U. a. jkönyv XXIV pontjánál olvastatott a folvó 
1881-ik évi augusztus hava 14, 15 és 16-ik napjain Igló városában Super-
intendens úr elnöklete alatt Fábry János alesperes, Tillisch János hittan-
intézeti dékán s Bancsó Antal és Hörk József hittanintézeti rendes taná-
rok jelenlétében megtartott hitjelölti vizsgáról szóló jelentés, melyszerint 
ezen vizsgán Bencze Soma dicséretes, Szlávik Mátyás jó, Czapf Aladár és 
Thern Ede elégséges osztályzattal hitjelölti okmányt nyertek azon kije-
lentéssel, hogy Czapf Aladár és Szlávik Mátyás magyar, német és tót, 
Bencze Soma magyar és tót, Thern Ede magyar és német nyelven való 
egyházi szolgálatra lettek képesítve. 

Tudomásúl szolgál. 

XXXIX. (F.) A jövő 1882-ik évi egyházkerületi gyűlés helyéül 

Rozsnyó városa tűzetik ki. 

XL. (Z.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyve XXVI pontjánál 
olvastatott a tömeges tűzkárbiztositást ellenőrző bizottságnak évi jelentése. 
E szerint: 

1. Az intézet összkövetelése volt dijakban 3090 fr t 88 kr, mely 
után az egyházkerületi pénztárt illető 309 frt 8 kr befizettetett. 

8* 
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2. A fentirt követelésre tartozásban maradtak: Oláhpatak 11 fr t 
20 krral, Gócs 13 fr t 50 krral, Restér 6 f r t 26 krral, Markuska 4 f r t 
40 krral, Sebespatak 10 fr t 5 krral, Rekenye 4 f r t 54 krral, Fűrész 
29 f r t 8 krral, Hacsava 3 f r t 94 krral, Nyústya 24 fr t 60 krral, F.-
Pokorágv 4 f r t 98 krral, A.-Szkálnok 3 f r t 65 krral, F.-Szkálnok 82 krral, 
Hegymeg 2 f r t 20 krral, Mernyik 12 f r t 33 krral, Tót-Izsép 3 fr t 
80 krral, Mihalkó 6 f r t 98 krral, Sókút 20 f r t 7 3 krral, Csáklyó 2 f r t 
18 krral, Zamutó 3 f r t 40 krral, Fancsal 21 f r t 24 krral, összesen 
189 fr t 88 krral. 

3. Az 1880 ápril l - ig követelt díjakra adósak: Restér 6 f r t 
26 krral, Markuska 4 f r t 40 krral, Rekenye 4 f r t 54 krral, Mernyik 
12 f r t 33 krral, Tót-Izsép 3 f r t 80 krral, Mihalkó 6 fr t 98 krral, 
Sókút 6 f r t 73 krral, Csáklyó 2 f r t 18 krral, Zamutó 3 f r t 40 krral. 
Fancsal 21 f r t 24 krral, összesen 71 fr t 86 krral. 

4. Murány Hosszúrét négy izben egymásután hozott kerületi ha-
tározat daczára sem biztositá ezen intézetnél éghetőségeit. 

5. Az intézetnek a lefolyt 14 év alatt díjbevétele egyházaink s 
iskoláinktól kitett 31196 fr t 64 krt, kiadása pedig tűzkárokért 33512 fr t 37 krt, 
az egyházkerületnek 2982 fr t 60 krt, összesen 36494 fr t 97 krt, és igy 
a bevételnél többet adott ki ezen idő alatt 5298 f r t ta l és 33 krral. 

A bizottság ezen jelentése tudomásul szolgálván, a 
mennyiben a gömöri főesperes jelentése szerint M.-Hosszúrét 
az első magyar biztosító-társulatnál biztositá az 1884-ik évig 
terjedő időre éghetőségeinek külrészeit: nevezett egyház oda 
utasittatik, hogy éghetőségeinek azon részét, mely eddig biz-
tosítva nincs, t. i. épületeinek belsejét f. évi deczember vé-
géig, az I magy. bizt. társulatnál folyamatban lévő biztosítás le-
jár ta után pedig összes éghetőségeit biztosítsa a Fonciere 
biztosító intézetnél, e határozat végrehajtásának ellenőrzésé-
vel az illetékes gömöri főesperes bízatván meg. 

Felhivatnak továbbá valamennyi esperes urak, hogy a 
hátralékban lévő alattas egyházak díjtartozásainak befizeté-
sét szorgalmazzák. 

XLI. (F.) U. a. jkönyv XXVII pontjánál beterjesztetett az elfoga-
dott egyházkerületi tanterv vallástani részének átvizsgálására, részletes 
kifejtésére és e tárgyban adandó véleményes javaslat készítésére kime-
nesztett bizottságnak munkálata, mely miután Superintendens úr jelentése 
szerint elkésve érkezett az ő kezéhez, úgy hogy azt ezen gyűlést megelőzőleg az 
esperességekhez már le nem terjeszthette, 
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határoztatott, hogy ezen munkálat az esperességek útján 
most terjesztessék le az egyházakhoz alkotmányos tárgyalás 
végett, jelentésök a jövő évi ker. gyűlésre elváratván. 

XLII. (P.) Olvastatott a tót tankönyvek bírálatával megbízott ke-
rületi bizottságnak a Groó Vilmos gömörmegyei tanfelügyelő által tótajkú 
népiskolák és tanítók számára szerkesztett olvasó- és vezérkönyv-ve vonat-
kozó bírálata, mely ezen könyveket, mint a paedagogika és methodika 
követelményeinek teljesen megfelelőket, azon felül pedig még mint igen 
olcsókat is, melegen ajánlja. 

A nevezett könyvek elfogadtatnak és a kerületi tanítók 
és népiskolák figyelmébe ajánltatnak. 

XLIII. (P.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve XXVIII pont-
jánál olvastatott Kubicsek Károly dobsinai orgonásznak a Gáspáry János 
által iskolai használatra szerkesztett énekes könyvecskére vonatkozó bírá-
lata és ennek kapcsában az eperjesi tanitó-képezde tanári testületének a 
Nagy Lajos iskolai énektanitási tervét tárgyazó szakértő véleménye, mely 
testület ezen Nagy Lajos féle tervet oly hozzáadással ajánlja elfogadásra, hogy 
tekintettel a falusi szlávajkú egyházközségek szükségletére, a szerkesztendő 
műbe legalább is 100 egyházi melódia vétessék fel. 

Mielőtt az egyházkerület Gáspáry könyvének iskolai 
használatra való elfogadása iránt véglegesen döntene, a művet 
előbb még Wagner lőcsei énekvezérrel is véleményadás vé-
gett közlendőnek határozza; Nagy Lajos nyíregyházi orgo-
nász pedig megbizatik, hogy énekkönyvét elfogadott terve 
szerint egyszólamúlag s legalább is 100 dallamot felölelőleg 
készitse el. 

XLIV. (F.) Ugyanazon jegyzőkönyv XXIX pontjánál olvastatott a 
nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 1881-ik évi február 
9-én 3970 sz. alatt kelt s az iránt értesítő leirata, hogy egyházkerüle-
tünk számára a f. évi államsegély 5000 írtban folyóvá tétetett. 

Ennek kapcsában, hivatkozással arra, hogy a mult évi egyházke-
rületi gyűlés, jegyzőkönyvének V pontja alatti 4-ik számú határozatában 
az államsegélynek a legközelebb 4 éven át hová leendő fordíttatása iránt 
csak az egyetemes theologiai akadémiának Eperjesen leendő felállíttatása 
esetére intézkedett, ez eshetőség pedig ma túlhaladott álláspontot képez-
vén az államsegély iránti intézkedés szüksége újból felmerült: inditvá-
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nyozza Superintendens úr, miszerint, ezen államsegély a kor színvonalán 
minden körülmények között fentartandó eperjesi ker. theol. intézet alap-
tőkéjének nevelésére fordittassék mindaddig, inig ez alaptőke 20000 fr t ra 
fogta magát kinőni, azután pedig emeltessék le az egyházak vállairól a 
kerületi segély czimén reájok nehezülő teherből évi 1000 frt, fedeztessék 
ezen 1000 frtnyi hiány az államsegélyből, annak többi része pedig tőké-
sittessék olyformán, hogy e tőke kamatai végre a kerületi segély kiveté-
sét teljesen nélkülözhetővé tegyék, igy fogván az államsegély jótétemé-
nyében minden egyház a legigazságosabb arányban részezülhetni. 

Ugyanezen tárgygyal kapcsolatosan indítványozza a hegyaljai egy-
házmegye, hogy az államsegélynek úgy a felekezetek, mint az egyházke-
rületek között méltányosabb arányban leendő kiosztása egyházkerületünk 
részéről szorgalmaztassák. 

Mindezek folytán : 
a) a miniszteri rendelet tekintettel arra, hogy az ere-

deti 5000 fr t most újból minden levonás nélkül teljes ösz-
szegben lett kiutalványozva, örvendetes tudomásul vétetik, — 

b) Superintendens úrnak az államsegély hova fordíttatá-
sára vonatkozó méltányos és czélszerű indítványa örömmel 
fogadtatván, ezennel határozati erőre emeltetik, — 

c) elnöklő felügyelő úr felkéretik, hogy az országgyűlés 
és kormány mérvadó köreiben az államsegély méltányosabb 
felosztásának érdekében nagy nyomatékú befolyását érvénye-
síteni szíveskedjék. 

XLY. (F.) U. a. jkönyv XXX pontjánál jelenti Superintendens 
úr, hogy az egyházkerületi levéltár rendezése teljesen be van fejezve s 
bemutatja egyszersmind az ezen rendezés alapján készült czim- és tarta-
lomjegyzéket is. 

Tudomásúl vétetik és Hörk József levéltárnoknak sok 
időt és fáradtságot igénybe vett ezen munkálatáért méltányló 
elismerés mellett 200 frtnyi jutalom szavaztatik meg. 

XL VI. (F.) U. a. jkönyv XXXITI pontjánál jelenti a pénzügyi bi-
zottság, miszerint a pénztár jelen állása a rimaszombati egyesült prot. 
gymnásiumnak évi rendszeres segélyezését meg nem engedi. 

A gyűlés őszintén fájlalja, hogy fedezet hiányában neve-
zett gymnasiumnak a segélyeztetést tárgyazó mult évi kérel-
mét saját pénztárából ezúttal még nem teljesítheti s miután 
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ez iskolát csak oly édes gyermekének tekinti mint a kebel-
beli többi középtanodákat, annál fogva kijelenti, hogy mihelyest 
a pénztár állása megfogja engedni, kedves kötelességének ös-
merendi a nevezett középtanodát is aránylagos rendes évi 
segélyben részesíteni s addig is mig ez igéretét beválthatná, 
ezennel megkeresi a ker. gyámintézetet, hogy a szóban lévő 
tanodát évi megfelelő segély megszavazásával kárpótolja és 
gyámolitsa anynyival inkább, minthogy a gyámintézet bevé-
teleihez a középiskolák ifjúsága is járul mindenütt filléreivel. 

XLVII. (F.J U. a. jkönyv XXXVI pontjánál kijelenti elnök felügyelő 
ur, hogy ő a vasutaknál fenálló szabályok értelmében esperességi, egy-
házkerületi, egyetemes és egyébb egyházi természetű gyűléseinkre utazó 
képviselőink számára, egyenkint megnevezett személyekre s kiindúlási és 
végpontja szerint is megnevezendő útvonalra, szóló dijtalan utazási jegye-
ket idejekorán való értessittetés esetén kieszközölni mindig örömest 
ajánlkozik. 

Ezen szép és jelentékeny ajánlat hálás köszönettel fogadtat-
ván, utasít tatnak az esperességi elnökségek, hogy jövőben minden 
ily gyűlésre utazó képviselők névjegyzékét, minden egyes kép-
viselőnél a felszállási- és végállomást is világosan megjelelve, 
a gyűlés előtt legalábbb 20 nappal egyházkerületi felügyelő 
úr kezeihez küldjék meg. 

XLVIII. (F.) Az eperjezi jogakadémia részéről jelentetik, misze-
rint pártolásért az ez évi egyet, gyűléshez fog újból fordulni. 

Az egyetemes gyűlésre menő képviselőknek útasitásúl 
adatik, hogy ezen kérvényt a leghathatósabban támogassák. 

XLIX. (P.) A mult évi egyetemes gyűlés jkönyvének 14-ik pontja 
szerint az egvházkerületek Róth Ada esetéből vélemény-adásra szólittat-
ván fel arra nézve, hogy nők az érettségi vizsga letételére egyáltalában 
bocsáthatók-e: 

a tiszai egyházkerület megengedhetőnek véli azt, ha az 
illető nők kellőleg kimutatták, hogy a középtanodai tanfolya-
mot a fenálló szabálvok szerint sikeresen bevégezték. 

L. (P.j Olvastatott Molitórisz János nagy-rőczei kir. járásbírónak 
Superintendens úrhoz intézett levele, melyben jelenti, hogy néh. Kovács 
Endre 1848-ki honvédtől kevéssel ennek halála előtt egy ezüst kelyhet 
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vett át, mely egykor a stavnyiczai Sándor család tulajdona volt s melyből 
az üldözések korában a sárosmegyei evangélikusok e család várkastélyá-
ban az úr sz. vacsoráját élvezték. A levéliró ezen, Superint. úrnak meg-
küldött kelyhet — a boldogultnak kívánsága szerint — vagy valamely 
szegényebb egyháznak ajándékoztatni, vagy pedig a kerületi levéltárba 
tétetni kéri. 

A kehely mint érdekes régiség a kisérő levéllel együtt 
további megőrzés végett a kerül, levéltárba elhelyeztetni ren-
deltetett s a ker. levéltárnok úgy a helyett mint a leveleté, 
a gyűlés szine előtt át is vette. 

LI. (F.) Olvastatott Petrenko János új-klenóczi lelkésznek f. é. 
aug. 3-án kelt s Superintendens úrhoz intézett panaszos levele, mely 
szerint a m. kir. igazságügyi minisztérium f. é. 12380 sz. a. rendeleté-
vel panaszlónak azon kérelmét, hogy a munkácsi országos fegyház ág. h. 
ev. fegyenczeit, miként új-klenóczi hivatal elődjei, úgy ő is lelki gondo-
zásban részesíthesse, tagadólag intézte el, a munkácsi ref. lelkészre bízván 
teljesen az ág. ev. fegyenczek lelki ellátását. 

Miután a gyűlés úgy van meggyőződve, hogy az or-
szágos fegyintézetek morális intézmények, melyeknek czélja 
a javítás, ennek pedig leghathatósabb eszköze a valláserkölcsi 
érzelmek gondos ápolása, mely ismét csak az illető hitfele-
kezet rítusának az illető által gyermekkorától fogva meg-
szokott s húsába és vérébe átment formái közt eszközölhető 
a leghathatósabban, — miután továbbá a munkácsi ág. h. ev. fe-
gyenczek között igen nagy valószínűség szerint mindig akad-
nak német és szláv ajkúak, kiknek nyelvén a kizárólag ma-
gyar ajkú ref. lelkész vélök nem érintkezhetvén, vigasztalá-
sukra s épülésükre nein is lehet, — miután végűi az állam 
fegyenczeinek lelki gondozásáról mindenütt saját lelkészeik 
utján gondoskodik s minden felekezet hivei egyaránt viselvén 
az ország terheit, azt méltán meg is követelhetik, a mint-
hogy évek hosszú során át a munkácsi ág. h. ev. fegyenczek 
is mindig az új-klenóczi lelkészek vallásos gondozásában ré-
szesültek s ennek lehetősége, be lévén az új-klenóczi papi 
állomás töltve, meg van adva most is: mindezeknél fogva a 
gyűlés a fenti miniszteri intézkedésben sérelmet lát s hatá-
rozza, hogy a nm. m. k. igazsáügügyi minisztérium annak 
orvoslására, illetve a munkácsi ág. h. ev. fegyenczeknek saját 



felekezetükbeli lelkész által eszközlendő lelki gondozt at á sára fel-
iratilag kéressék fel, elnöklő felügyelő úr is felkéretvén, 
hogy hathatós személyes befolyását ez ügy érdekében mérv-
adó helyen értékesíteni szíveskedjék. 

LH. (P.) A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 13-ik pont-
jának 1-ső szám alatti határozata értelmében a gymn. tanterv átnézé-
sére mielőbb egy szakféríiakból álló értekezlet lévén összehívandó s annak 
javaslata hozzászóllás végett a kerületekkel is közlendő: 

az egyetemes gyűlésre kikiildendő követek oda utasíttat-
nak, hogy ezen határozat foganatosítására az egyetemes gyű-
lést újra felkérjék. 

LIII. (F.) Az ezen gyűlés második napján hozott határozatokra vo-
natkozó jegyzőkönyvi pontok hitelesítésével 

/ / 

a VI pontban O es. és ap. Királyi Felségének üdvözlése 
czéljából Miskólczra kimenesztett tisztelgő küldöttség biza-
tik meg. 

Hitelesíttetett Szepes-Iglón, 1881-ik évi augusztus 18-án 
és Miskólczon u. a. é. szeptember 10-én. 

Jegyzették; Jankó Miklós, Zelenka Pál, Pákh Károly és 
Farbaky József. 

Szerkesztette Farbaky József. 

9 
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Lényegesb sajtóhibák! 
4 lap alulról 4-ik sorban „kishont" helyett olvasandó kishonti 
5 lap felülről 14-ik sor „tanárok" „ „ igazgató tanárok 
5 „ alulról 2-ik sor „ 3 categoriába" „ „ úgy ezúttal is 3 categoriába 
8 „ felülről a 21-ik sorban „1878" „ „ 1848 
8 „ alulról 9-ik sor „felújítani" „ „ felépíteni 
9 „ legalsó sor „folyásolja" „ „ f oly osol j a 

12 „ alulról 10-ik sor „2 írásbeli" „ „ 2 példányban Írásbeli 
13 „ „ 17-ik sor „Ehr" „ „ Ehn 
13 „ „ 11-ik sor „Titf" „ „ Szijft 
15 „ felülről 6-ik sor „Ehr" „ „ Ehn 
15 „ „ 10-ik „ „Ehn János" „ „ Ehn András 
15 „ alulról 16-ik sor „Mária Dániel" „ „ Máté Dániel 
15 „ ., 13 és 12-ik sor „Leszig" „ „ Lcszih 
17 „ felülről 2-ik sor „Kornela" „ „ Kornél a 
21 „ alulról 8-ik sor „Kühemezőn" „ „ Kükemezön 
24 „ VI pont 2-ik sor „egyházkerületünk körében" után olvasandó »Miskolczon« 
24 „ VI pont határozati részének 6 sorában „ezen küldöttség" helyett olva-

sandó „mely küldöttség" 
25 „ felülről 12-ik sor „tanítót" helyett olvasandó „okleveles tanítót," 
28 alulról 6-ik sor „képviseltetésére szavazati, joggal" helyett olvasandó 

„képviseltetésére, szavazati joggal" 
29 „ alulról 18-ik sor „alperesek" helyett olvasandó „alesperesek" 
32 „ felülről 11 és 12-ik sor „része felett" helyett olvasandó „részét illetőleg" 
37 „ XXIII pont 1 sorában „ker. a. gyűlés" „ „ ker. gyűlés 
39 „ felülről 5-ik sor „irányált" „ „ irányúit 
41 „ felülről 8-ik sor „43 kr" „ „ 45 kr. 
47 „ „ 15-ik „ „új telekkönyv" „ „ új telekkönyvi 
51 „ „ 19-ik „ „56 magán" „ „ 55 magán 
52 „ „ 6-ik „ „kerületi közpénztárból 850 frt" után olvasandó „tudom. 

pénztárból 500 fr t" eperjesi collég, alapból stb. 
57 „ felülről 15-ik sor „által" után vessző (,) teendő 
64 „ „ 9-ik sor „úgy a helyett mint a leveleté" helyett olvasandó „úgy a 

kelyhet millt a levelet". 



A 

TISZAI ÁGOST. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 

1882 évi augusztus 16-ik és 17-ik napjain 

R O Z S N Y Ó V Á R O S Á B A N 

M E G T A R T O T T 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

NYÍREGYHÁZÁN, 

NYOMATOTT PIR1XGER JÁNOS és JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1882. 





A tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület 
1 8 8 2 - i k é v i a u g u s z t u s h ó 1 6 - i k é s 1 7 - i k n a p j a i n 

R o z s n y ó v á r o s á b a n 
/ / 

nagyméltóságú PECHY TAMAS egyházkerület i felügyelő' és főtisztelendő 
r ' 

CZEKUS ISTYAX superintendens urak ikerelnöklete alatt megtartot t 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen v o l t a k : 
I. A VI. sz. k. városi esperességbol: 

Brósz Jónát esperességi felügyelő, 
Bánó József, az eperjesi collegium ke-
rületi felügyelője, Demeter Titus kassai 
presbyter. 

Sztehlo János főesperes, kerületi 
gyámintézeti egyh. elnök és eperjesi-, 
Csiskó János kerületi gyámintézeti pénz-
tárnok és kassai-, Strauch Béla kis-
szebeni lelkészek, Bancsó Antal eper-
jesi collegiumi igazgató és hittanár, Til-
lisch János eperjesi hittanár és hittan-
intézeti dékán, Hörk József eperjesi 
hittanár, Zsarnoviczky István eperjesi 
ker. tanitóképezdei vezető tanár, Grósz 
Ernő és Zvarinyi Sándor kézsmárki 
lyceumi tanárok. 

II. A XIII szepesi városi esperességbol: 

Topscher György iglói egyházfel- Fábry Jáuos főesperes és iglói-, 
ügyelő, Dr. Lorx Sándor iglói isko- Justh Samu István alesperes és sztrá-
lai felügyelő. zsai-, Lersch Márton leibitzi lelkészek, 

Pákh Károly és Zimann János iglói 
főgymnásiumi tanárok. 

III. A VII bányavárosi esperességbol: 

Dr. Czölder Lajos esp. gyáminté-
zeti világi elnök. 

Gratz Mór főesperes és gölnitzbá-
nyai-, Wittchen Frigyes szepes-reme-
tei-, Ujágh Károly szepes-merényi lel-
készek. 

1* 
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IV. A tátraalja 

V. A gomöri 

Szontagh Bertalan esperességi fel-
ügyelő, Szontagh Pál, Latinák Rudolf, 
Marton Rudolf, Hámos Lajos, Hámos 
László, Szent.iványi Árpád, Gál János 
rozsnyói-, Maiéter Ede süvetei-, Rad-
vánszky Károly sajó-gömöri-, Reme-
nyik Ede jólsvai-, Molitorisz János 
nagy-rőczei-, Madarász Pál csetneki-, 
Marton János egyházkerületi jegyző és 
ochtinai-, Windt Adolf jólsva-taplóczai-, 
lírái János ratkói egyházfelügyelők, 
Szontagh József kerületi tudom, pénz-
tárnok, Dr. Markó Sándor kerületi 
jegyző, Kubinyi Géza, Erössi Lajos, 
Schmidt Ottó, Szontagh Márton dob-
sinai presbyter, Gömöri Pál dobsinai 
presbyter, Niki Gyula, Madarász 
Samn esperességi jegyző, Czibur Imre, 
3Iarton István, Prékopa Károly, Her-
mán Sándor, Sziklay Pál, Sthymmel 
Samu, Szerecsen Lajos, Slosser Al-
bert, Dr. Stech József, Dr. Posch üezsö, 
Pósch József Gyula, Markó József 
Imre, Szik'ay Géza, Szepessy Károly, 
Rombauer Ervin, Radványi Ferencz, 
Brecz Antal, Miknlik József, Hámos 
Gyula, Roxer Pál, Roxer Gyula, Spi-
sák György, Yarga József, Yarga Már-
ton, Kiss István, Darmo Györg}7, 
Stromp Dániel, Leszi h Károly, Sulán 
Károly, Irányi Lajos, id. Kiss Károly, 
Erős Mihály, Kovács Sándo'1, Stromp 
József, Yalentinyi Lajos. 

i espcrességtiíl: 

Szalagyi Mihály főesperes és top-
porczi lelkész. 

esperességbol: 

id. Bartholomaeidesz László főes-
peres és jólsva-taplóczai-, Baltliazár 
Antal alesperes és betléri-, Weisz An-
tal dobsinai-, Tavassy Lajos oláhpataki-, 
Buzágh János alsó-sajói-, Holéczy Sá-
muel feketepataki-, Kellner Gusztáv 
veszverési-, Yelky János hosszúszói-, 
Terray Gyula süvettei-, Törköly Já-
nos esp. jegyző és gömör-panyiti-, 
Pálovics Lajos kún-taplóczai-, Chot-
vács Gyula nagy-szlabosi-, ifj. Bar-
tholomaeidesz László esp. jegyző és 
csetneki-, Bartholomaeidesz Gyula och-
tinai-, Krman Ede ratkó-bisztrói lel-
készek, Czékus Gyula tábori lelkész, 
Czékns László superintendensi segédlel-
kész. Kraniarcsik Károly rozsnyói főgyni-
násiumi igazgató-, Scheffer Gusztáv ker. 
nyugdijintézeti pénztárnok és rozsnyói-, 
Hajcsi Sándor, Juszt János, Ráffay 
János, Ktausz Lajos, Polónyi Károly 
szintén rozsnyói főgymn. tanárok, Maszny 
Pál rozsnyói orgonász, Melczer Ede és 
Terray Béla dobsinai-, Beucze Károly 
hosszúszói-, Bencze Samu sajó-gömöri-, 
Púi Pál betléri-, Gömöri András vesz-
verési-, Mikulás János geucsi-, Bacliát 
Endre oláhpataki-, Kruspier Zsigmond 
csucsomi tanítók. 
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VI. A kis-hont 

Ruthényi Béla esperességi felügyelő, 
Gyiirki Pál fűrészi-, Anibrózy József 
tiszólczi-, Kubinyi Gusztáv nyústyai egy-
házfelügyelők, Medvrczky Sándoresper. 
ügyész, Inslitorisz Endre. 

esperességböl: 

Czéner Pál főesperes és szkálnoki-, 
Reguly Pál alesperes és klenóczi-, Bo-
diczki Mihály pongyeloki-, Glanf Pál 
rimaszombati lelkészek, Fábry János 
rimaszombati gymn. tanár. 

VII A sáros zempléni esperességböl: 

Urbán Adolf főesperes és hanus-
falvai-, Sinikovics Pál pazdicsi-, Pet 
renko János üjklenóczi lelkészek. 

VIII. A hegyaljai esperességböl: 

Liclitenstein József esperességi fel-
ügyelő, Kinszky Károly hernádvécsei-, 
Kraudy Antal diósgyőri egyházfelügye-
lők, Paláuszky Sámnel nyíregyházi is-
kolai felügyelő, Majerszky Béla és Dr. 
Meskó László nyíregyházi egyházi jegy-
zők, Kulcsár Károly miskolczi-, Pataky 
Lajos nyíregyházi gondnokok. 

Bartholoniaeidesz János főesperes 
és nyíregyházi-, Materny János alespe-
res és abauj-szánthói-, Zelenka Pál egy-
házkerületi jegyző és miskolczi-, Farbaky 
József egyházkerületi főjegyző és nyír-
egyházi lelkészek, Szlaboczky Imre 
nyíregyházi gymnasiumi igazgató-, Chot-
vács Ágost nyíregyházi-, Horváth Sán-
dor és Mészáros Ferencz miskolczi gym-
nasiumi tanárok, Czékus István mis-
kolczi-, Pazár István nyíregyházi ta-
nítók. 

Mely a lka lommal 
I. (F.) A gyűlést megelőzött napon, aug. 15-én d. u. 3 órakor 

gyámintézeti istenitisztelet tar ta tot t Csisko János kassai lelkésznek lelkes 
szónoklata, a férfi dalegylet közreműködése s a szokásos és ezúttal 177 
fr t 85 krt jövedelmezett offertorium megtartása mellett, mely ezen összeg-
hez mn. Péchy Tamás egyh. ker. felügyelő úr lOOfrtos adománynyal járult 
volt s mely offertoriumnak a kerület szabad rendelkezésére álló felerésze 88 frt 

«z 

92 krban a Rozsnyón felállítandó kerületi felsőbb leányiskola részére lett meg-
szavazva, az isteni tisztelet végeztével pedig a közgyűlésen előfordulandó 
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fontos abb tárgyakra nézve előkészítő tanácskozmány tartatot t a gymn. 
nagytermében, az egyli. ker. elnökség vezetése alatt. 

Aug. 16-án reggeli 8 órakor a gyűlés tagjai az egyh. ker. el-
nökséggel élükön bevonultak a templomba, hol Farbaky József ker. főjegyző 
kérte le rövid imában a közgyűlés tanácskozmányaira Isten szent lelkének 
segedelmét. Ezután 

II. (Mk.) Péchy Tamás egyházkerületi felügyelő úr örömmel üd-
vözölvén a kerületi gyűlésnek nagy számban összegyülekezett egyházi és 
világi tagjait, sajnálattal jelzi, hogy ezen gyűlés megnyitása alkalmával 
fájó érzelemmel kell szavait kezdenie. Ér t i azon nagy csapást, mely a ma-
gyarhoni evangelikus egyetemes egyházat a lefolyt évben egyetemes felü-
gyelőjének, b. Radvánszky Antal urnák elhunytában érte. E veszteséget 
mélyen érzi szóló is, kit az elhúnythoz többrendbeli érzés csatolt, mert 
nemcsak barátságával dicsekedhetett, daczára a köztük lévő nagy korkü-
lönbségnek s annak hogy csak akkor ismerkedett meg vele, midőn a köz-
pályán találkoztak, hanem egyszersmind vezetőjének is tekintette őt, kitől 
hazafiuságot s egyházszeretetet tanul t ; fájó érzéssel emlékezik meg ő róla 
azért is, mert példányképe volt ő azon hazafiaknak, kik nemzetünk nyel-
vét hazánk északi vidékén bölcsességgel s tapintattal terjeszteni igyekez-
tek, anélkül, hogy ebbeli törekvése bármi visszahatást idézett volna elő, 
s e tekintetben maradandó emléket hagyott maga után, de legfájóbb érzés-
sal emlékezik meg róla egyházi szempontból, mert ő volt egyetemes egy-
házunkban azon férfiú, ki majdnem maga állott a régi korból s össze-
kapcsolta a jelent a múlttal s a régi viszonyok alapos ismerete által 
tiint ki az ujabb generátió felett. 

De bizik szóló, miszerint egyházunk fog utat és módot találni 
arra, hogy ezen veszteséget valamiképen pótolhassa s felhívja egyházunk 
tagjait s különösen azokat, kik az ujabb iskolába j á r t ak : vegyék példány-
képül a megboldogultat s szolgálják hasonló odaadással és hűséggel a 
hazát s egyházunkat, hogy működésükért elismerést s egyházunknak di-
csőséget szerezzenek. 

Ezekután felhívja felügyelő úr a gyűlés figyelmét arra, miszerint azt 
tapasztalta, hogy egyházunk bizonyos váddal méltatlanúl és tendentiose illet-

ŕ 

tetik. Állásánál fogva s mint hazafi, figyelemmel kisért minden mozzanatot, 
mely visszavezethető lett volna arra, észlelhetők-e egyházunk kebelében állam-
ellenes hajlamok s kifelé tekintő gravitatiók és soha nem tapasztalta, 
hogy egyházunk bárhonnan másunnan mint hazánk kebeléből várná boldo-
gulását s előmenetelét. S ezt természetesnek találja, mert tekintse bárki 
elfogulatlanúl egyházunk ügyét és azon szabadságokat, melyeket élvezhe-
tünk s kénytelen bevallani, miszerint olyan alkotmányunk van, melynek 



oltalma alatt jogainkkal szabadon élhetünk és sérelmeinket saját erőnkkel 
orvosolhatjuk. De különben is az egyház nem lehet hivatva arra, hogy a 
világi ügyekbe avatkozzék; az egyháznak meg vannak a maga czéljai. a 
melyek azonban az állam s az ország czéljaival s érdekeivel nem ellen-
kezhetnek és épen azért nagyon csodálatosnak tar t ja azt, hogy némelyek 
mintegy tetszelegnek maguknak azzal, miszerint egyházunkat államellenes 
tendentiák gyámolitójáúl tüntetik fel. Igaz, hogy lehetnek egyházunk tag-
jai között is olyanok, kik nemzetiségi szempontból más irányt kívánnak 
követni, de ez egyházunk ügyeivel semmi összeköttetésben nem áll. Fel-
használhatják autonómiánkat s szabadságunkat arra, hogy saját czéljaikat 
előmozdítsák, de az egyháznak legtávolabbról sem lehet hivatása az, hogy 
az ő czéljaik elérésére eszközül szolgáljon. 

Arra kéri ennélfogva egyházunk tagjait, hogy ezen törekvéseket a 
maguk értékére devalválva, nyíltan hirdessék, miszerint egyházunknak 
azokhoz semmi köze nincs s ne engedjék, hogy egyházunk szabadságának 
örve alatt ilyesmik történjenek, mert legújabb időben mind a sajtóban 
mind a közvéleményben sokat foglalkoznak e dologgal s ez nékünk kel-, 
lemetlenséget okozhat s különösen a középtanodai törvényjavaslat revisiojánál 
ártalmunkra lehet. 

Már pedig a középiskolákra való befolyásra egyházi szempontból 
szükségünk van. Az államnak vannak bizonyos jogai, czéljai, melyeket szem 
elől nem téveszthet, s az állami czélok tekintetében a felügyelet az államot 
aziskolára nézve megilleti.de a hol a nemzet önmaga alkotja törvényeit,a nemzet 
bölcsessége elfogja találni a középutat. Ott, hol szabadság és régi gyakorlat 
állanak egyrészről s hol vannak institutiók, melyek az állam helyzetét könnyí-
tik, — mert még ellenségeink is kénytelenek bevallani, hogy sok hasznos 
polgárt nevelünk e hazának, miről, ha iskoláink nem lennének, az állam-
nak kellene gondoskodnia, — ott az állam kell, hogy tekintettel legyen 
ez institutiókra, de másrészről nekünk is figyelemmel kell lennünk az 
állam iránt s neki módot adni a felügyelet gyakorlására s i t t szóló megval-
ja, hogy annak idejében tar tot t attól, miszerint sokan azon eljárásban, melyet a 
középtanodai törvényjavaslattal szemben követtünk, nem hazafias czélokat 
sejtve, azon kérelemmel fognak az országgyűléshez járulni, hogy a fel-
ügyeletet az iskolák működése felett a szükségesnél jobban szigorítsa. 

De reményli, hogy a közvélemény Ítélni fog e tekintetben s nem félti ily 
irányzatoktól egyházunkat. Évek óta napirenden van a középtanodák rende-
zésének kérdése, mely minket igen közelről érdekel, mert legkivált a mi 
középtanodáink örvendtek a mult időben jó hírnévnek s szóló szereti hinni, 
hogy azokat megtudjuk jövőre nézve is tar tani azon a színvonalon, ame-
lyen az országban lévő többi középtanodák vannak, mi mindnyájunk buzgalma 
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s odaadásától függ. Arra kéri tehát a gyűlést, hogy ha a középtanodák 
ügye kerül szóba, minden lehetőt megtegyen tanodáink felvirágzásának 
eszközlésére, mert ez nem csupán köznevelési ügy, hanem egyházunk 
jövő jólétére is befolyással bir, miután ezekből kerülnek ki azon férfiak, 
akik hivatva lesznek az egyházat védelmezni s gyarapítani. Továbbá, 
miután minden iskolának gyarapodása, felvirágzása, jó hirneve attól függ 
hogy kik az abban működő tanárok s egyes iskolák emelkedése vagy 
sülyedése ugy itt bent, mint a külföldön nem ritkán egyes egyéneknek 
tulajdonitható, arra kéri az iskolák pártfogóságait, hogy minden befolyá-
sukat oda fordítsák, miszerint a megválasztandó tanárok olyanok legyenek, 
akik képesek és akarnak is hivatásuknak megfelelni s az iskola felvirág-
zását eszközölni, tudván, hogy nagy szolgálatot tesznek ez által az egy-
háznak is, mert ahol az iskolák virágzanak, ott az egyházat sem lehet 
félteni semmitől, mig ott, hol az iskola sülyed, az egyház hivei sem a 
régiek többé. 

Az egyházrendezet, fájdalom, még sincs azon stádiumban, hogy élet-
beléptethető volna, azonban annyira elő van készítve, hogy ez nem sokára 
remélhető. Felhívja szóló az egyházak figyelmét az újonnan beterjesztett 
javaslatra, mert semmi sem oly nehéz, mint az élet által kifejtett nuto-
nomikus szabadságot paragraphusokba önteni, anélkül, hogy a valódi sza-
badság sérelmet ne szenvedjen. — Olvassák e művet figyelemmel az egy-
háztagok s adjanak netaláni aggályaiknak kifejezést, hogy kikerüljük azon 
hibát, miszerint a túlságos rendszeresség a szabadságot megölje, de más-
részt az amabilis rendetlenségnek is elejét vegyük. 

Figyelmet érdemelnek a többi előfordulandó kérdések is, mert egyházi 
szervezetünknél fogva minden kis helyi ügy is fontossággal bir, s az 
egyes egyházak nem oly gazdagok, hogy a maguk szárnyain gyarapod-
hatnának és igy szükségök van a mi támogatásunkra. 

Ezekután a gyűlés jelenlevő egyházi és világi tagjait felkéri szóló, hogy az 
előfordulandó tárgyak sikeres elintézését közreműködésükkel s bölcs tanácsaik-
kal előmozdítsák s oda hassanak, miszerint egyrészről mindenki szívósan 
ragaszkodjék egyházunk jogaihoz s kötelességeihez, hogy egyházunk sem-
mi tekintetben csonkúlást vagy csorbulást ne szenvedjen, de másrészről a 
a hangzatos szavak mellőztessenek és semmiféle hiúság sem felfelé sem 
lefelé ne vezéreljen minket, hanem egyedül azon bölcsesség legyen irány-
adó előttünk, melyet elődeinknél tapasztaltunk. Ezzel a gyűlést megnyi-
tottnak nyilvánítja. 

A gyűlés kerületi felügyelő urnák ezen, a kegyelet bána-
tos érzetétől áthatott s egyházunk jó hírnevének fentartása, va-
lamint egyházunk s tanügyünk felvirágzásának előmozdítása 
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iránti meleg érdeklődésről tanúskodó elnöki megnyitó beszédét 
osztatlan figyelemmel s ismételt tetszésnyilatkozatokkal kisér-
vén, őt elnöki székében tisztelettel és élénk rokonszenvvel 
üdvözlé. 

Miután pedigezen elnöki megnyitó beszédben egy az egész magyar-
honi evangelikus egyházat ért súlyos veszteség érintetett, az egyház-
kerület a magyarhoni evangyeliomi egyház felejthetetlen egyetemes 
felügyelője b. Radvánszky Antal elhunyta feletti mély bánatának 
jegyzőkönyvileg kifejezést adni szomorú és elengedhetlen köte-
lességének ismeri. Azon férfiú, ki kora ifjúságától fogva, késő 
aggkoráig egész életét az egyház és haza odaadó szolgálatában 
tölté el s tetteiben mindenkor őseitől öröklött hitbuzgóságot 
hazaszeretetet, valódi államférfiúi bölcsességet, ernyedetlen buz-
galmat s áldozatkészséget tanúsí tot t ,— azon férfiú, kinek neve s 
működése egyházunk s hazánk ujabbkori történetében mint a 
szabadelvüség s haladás egyik zászlóvivőjéé hosszú félszázadon 
keresztül szerepelt: ezen férfiú egyházkerületünk háláját és 
elismerését teljes mértékben kiérdemelte s mig sírjára ezen 
kiérdemelt hála és kegyelet koszorúját tesszük, addig vigasztaló 
s megnyugtató érzést ad mindnyájunknak azon tudat, hogy e 
nagy férfiú emléke az utókor számára követendő példa gyanánt 
mindenha megőrizve maradand. 

III. (F.) Olvastatott superintendens úrnak a lefolyt év alatt egyház-
kerületünk körében felmerült mozzanatokról szóló szokott évi jelentése, mely 
is imigy hangzik: 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Ismét egy közigazgatási évet élvén át a Mindenható atyai jó-
voltából, ismét szeretett ev. egyházunk üdvének és felvirágzásának 
hű és buzgó munkálására gyülekezvén össze közgyűlésünk: szük-
séges, hogy a közügy terén történtekről tájékozva legyünk, minélfogva 
van szerencsém évi jelentésemet következőkben tiszteletteljesen beter-
jeszteni, u. m. 

I. Fontosb ügyek. 
Mindeneknek előtte a gyásznak bánatos húrját kell megpendítenem azon 

súlyos veszteség következtében, mely országos ev. egyházunkat f. é. junius 
7-én nm. b. Radvánszky Antal egyetemes felügyelőnk váratlan halálá-
ban érte, ki csak 187 9 szept. 11-én kezdvén meg hivatalos működését', 
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rövid harmadfél évi liivataloskodás után ejtette ki kezeiből a kormányzói 
pálczát. Kora ifjúkorában lőn ő — buzgó elődei példáján indulva — a 
prot. ev. egyház közmunkása, majd később, mint egyházi, esperességi és 
kerületi felügyelő, jogainak és szabadságának felkent bajnoka s több mint 
50 éven át szerzett bokros érdemei, vallásos buzgalma, forró egyházszere-
tete és nemes áldozatkészsége örökítik meg egyháztörténelmünkben emlé-
ké t ; rójuk le tehát tartozó hálánkat iránta az által, hogy habár egyház-
kerületünkben egyházanként megtartatott is aug. 6 vagy 12-én, vagyis Sz.hár. 
utáni IX vagy X-ik vasárnapon, tiszteletére a kegyeletes gyászistentisz-
telet, méltányoljuk jegyzőkönyvileg is érdemeit és örökítsük meg az utó-
kor számára áldott emlékét. 

Továbbá a fájdalomnak szavát kell felemelnem, mennyiben az eperjesi 
collégium tanulói körében titkos pánszláv üzelem ütötte fel sátorát s egy 
jogász, egy theologus és 4 képezdész, megfeledkezve a magyar haza iránti 
legszentebb kötelmeikről, oly szenyfoltot ejtettek protestáns egyházunkon, 
mely szégyenpirral borítja arczunkat. Bűnös tettökért meglakoltak ugyan: 
az intézet kizárta őket kebeléből, a minisztérium pedig kizárta az ország összes 
tanintézeteiből és hivatalképteleneknek nyilatkoztatta őket, ez azonban nem 
oldoz fel bennünket azon kötelesség alól, hogy a további pánszláv üzelmek 
megakadályozása és végleges elfojtására óvintézkédéseket tegyünk, s úgy 
egyházaink, mint iskoláinkból kiirtsuk azon rákfenét, mely a magyar haza 
polgárainak szivét megmételyezni oly irányban törekszik, hogy azok saját 
hazájok megrontásával s a magyar nemzet és alkotmányos szabadságának 
lábbal tiprásával tűzzék ki e haza földén az orosz uralom zászlaját. A 
hazaárulásnak legrútabb bűne ez, melyet tűrni és elpalástolni, ápolni és 
tenyészteni ev. egyházunknak nem szabad, sem érdeke, sem czélja nem 
lehet, épen azért gyökerestől ki kell azt irtania. Felhívom erre a nm. és 
ft. egyházkerület figyelmét és kérem, hogy az ügy előterjesztésénél oly 
rendszabályokhoz nyúljon, minőket egyházunknak jó hire és neve mind-
nyájunktól megkövetel és egyházunk szent czélja szigorú kötelessé-
günkké tesz. 

Végre egyetemes ev. egyházunk közös sérelmei tekintetében egy részt 
örömmel jelenthetem, miszerint a protestánsok birtokától r. katli. papok javára 
elrendelt adóztatás miatti sérelmi ügy, ministeri tanácsvégzéssel úgy lőn orvo-
solva, hogy ilyetén követelések azok a közigazgatás teréről levétetvén, minden-
kor a rendes bíróságok illetékessége alá fognak tartozni, más részt pedig a 
keresztelésnél felmerülő sérelem tárgyában az 187 9-ki 40-ik t. cz. 53-dik §-át 
illetőleg ismét csak panaszhangot emelhetek, mennyiben a képviselőházhoz 
megújítva benyújtott kérvényünknek kivánt sikere nem lett, hanem ellen-
kezőleg a királyi tábla döntvénye által odatereltetett az ügy, hogy ismét 



a r. kath. papok törvényellenes visszaéléseinek és jogtalan téritvénv-
követeléseinek nyit tatott meg a tágas út, minélfogva nincs más hátra, 
mint hogy ezen sérelmünk orvoslását úgy a képviselőház, mint a kormány-
nál ismételve kérelmezzük és sürgessük. 

II. Egyházlátogatás. 
Püspöki egyházlátogatást végeztem f. évi junius l-jétől 19-kéigakis -

honti esperesség 8 egyházában, u. m. a rimabányai, kokovai, klenóczi, 
nyústyai, fűrészi, tiszolczi, rimabrézói és kraszkói anyaegyházakban 
és ezeknek leány-egyházaiban, nemkülönben a mult évben elmaradt 
tóthegymegi leány-egyházban és magában az esperességben, mely hivatalos 
utamban szives közreműködésök és tanácsaikkal támogattak az összes egy-
házakban Czéner Pál főesperes, Farbaky József ker főjegyző és Med-
veczky Sándor esp. ügyész és jogi tanácsos, 6 egyházban Ruthényi Béla 
esperességi felügyelő — ki nemcsak az ügyek tárgyalásában vett buzgó részt, 
hanem a magyar nyelv tanulásában szép előmenetelt felmutató gyermekeket 
is tetemes összegre rugó ösztöndíjban reszesité s e fölött Fűrészen az összes 
magyar tankönyvek beszerzését is felajánlá — Klenóczon Márton Kálmán és 
Kraszkón Okolicsányi Gáspár, mint helyettes esp. felügyelők, végül 
Hanesz Samu, Hüvössy Lajos és Bodiczky Mihály mint dékánok, kik 
szives és lekötelező támogatásukért, a napi terhek viselésébe.» tanúsított lan-
kadatlan buzgalmukért és az egjdiázlátogatásnál tapasztalt bölcs intézkedésiek-
ért fogadják mindnyájan forró köszönetem és őszinte hálám meleg kifejezését. 

Jelentésem ezen egyházlátogatásról a következőkre terjed : 

1. Az esp. elnökség egyházlátogatásom végrehajtását lényegesen 
megkönnyítette az által, miszerint az egyházkerületnek Fürészre vonatkozó 
múlt évi határozatát érvényre emelte, a lelkészválasztást a kitűzött időre 
keresztül vitte s ez által a nemtelen izgatás és dacznak útját bevágva, 
az esperesség ügyeit a béke ösvényére terelte. 

2. Az egyházhivek, ev. vallásukhoz hitbuzgóssággal és kegyeletes 
szeretettel ragaszkodnak, Isten házát ünnep és vasárnapokon örömmel lá-
togatják és az áldozatkészségtől a nehéz időviszonyok daczára sem riadnak 
vissza, minek nyilvános bizonysága: Kokovának azon nerneskeblü buzgó-
sága, hogy ódon templomát már negyedszer tetemes bővítés mellett úgy 
újította meg, hogy az nagy szép tornyával jelenleg egyházkerületünk legszebb 
templomai között foglal helyet, — a tiszolczi egyházhíveknek azon lelkes tette, 
hogy a magtárt, mely kizárólag magánvállalat volt, annak részvényesei 
az egyház javára engedek á t , — N y ú s t y á n Koleszár férjezett Zeti Zsuzsán-
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nának azon szives áldozata, hogy az egyliázlátogatás alkalmából az egy-
háznak díszes papi kámzsát ajándékozott, — a likéri leány egyháznak azon 
vallásos lelkesült sége, hogy önkénytes adakozásból diszes úrvacsorai kelyhet 
és tányért szerzett és a tanitó fizetését 2 00 f r t ra emelte, a nők pedig az oltárt 
zöld kázsmér-, Tivara Mihályné pedig a szószéket lilaszin selyem-kendővel 
disziték fel, — Rima-Brézón Boczkó Dániel és neje Rosziár Júlia azon 
nemeskeblűsége, hogy az oltárra értékes szőnyegteritőt adományoztak, Mala-
tinszky Frigyesné úrnő és nővére Bay Irma pedig diszes papi kámzsával 
örvendezteték meg az egyházat, az egyház ódon és szűk templomának 
megújítására tőkét gyújt s az építkezés mielőbbi létesítésén fáradozik, — 
Kraszkónak azon egyházszeretete, hogy minden épületeit kivül és belől ki-
javíttatta, kimeszeltette és templomkeritését megujittatta, a nők pedig kék 
oltárteritővel kedveskedtek ez egyháznak,— Lukovistyén Czilik Juliánná, 
Lacsny Zsuzsánna és Simo Juliánná n'ók azon vallásos indulata és isten-
félelme, hogy az oltárt kázsmirból készített és fehér csipkékkel díszített, 
Lacsny szül. Darabos Mária pedig a szószéket barna alapszínű selyem-
teritővel ékiték fel s e fölött az egyház szép templomát és iskoláját is 
rendben tar t ja , — a tóthegy megi leány egyháznak azon dicséretes tette, hogv az 
egyház adóssága törlesztése czéljából az egyházi földek munkálatát ingyen 
vállalta el, Szlávik Mária a szószékre egy liszterből készült teritőt és 
függönyt, Kvasz Julia és Hanko Mária az oltárra egy kék teritőt és 
Hanko szül. Kovács Mária a szószékre egy diszes selyemkendőt aján-
dékoztak. 

3. A lelkészek gondos lelkipásztorok gyanánt kezelik az egyház 
ügyeit és kormányzatát, buzgón hirdetik Isten igéjét s hiven munkálkod-
nak a valláserkölcsi élet emelésében, a felügyelök pedig lelkesen fára-
doznak az egyházak jólétének emelésén és felvirágoztatásán. 

4. A tanitók átalában lelkiismeretes szorgalmat tanúsítottak úgy a 
tantárgyak előadásában és a magyarnyelv tanításában, mint az értelem-
fejlesztés és szivnemesitésben is. Nevezetes, hogy épen azon tanitók mu-
tat tak fel legtöbb sikert, akik 100—150 sőt 200 tanitványnyal is bajlód-
tak naponként. Ily kitűnőknek váltak be Farkas József rimabrézói, id. 
Kicska Károly és Kubányi Rudolf klenóczi, Szlopovszky Péter és Banczik 
Pál kokovai, Solcz Ádám nyústyai, Bradnyán János és ifj. Kicska Károly 
tiszolczi, Német János lukovistyei tanitók, kik a dicséretet lelkiismeretes műkö-
désükért méltán megérdemlik, Vansza János fűrészi tanítónak pedig, ki már 
55 évig folytatta hivatalát és egészen tehetetlen öreggé vált, nyugdíja-
zását ajánlottam oly módon, hogy a tanítói fizetésből 100 frtnyi nyugdijt 
húzzon, helye pedig helyettes tanítóval pótoltassék. 
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5. A templomok, paplakok, iskolák és tornyokat legnagyobb részt 
rendben és jó karban találtam. Gyönyörű különösen és megraga-
dóan remek kivitelű a tiszolczi templom, mely szent áliitat és 
vallásos buzgósággal tölti el első pillanatra a kebelt, nagy baj azonban 
építésénél az, hogy a torony szilárd alap nélkül levén reá épitve, 
mind a templomon, mind a tornyon kivül és belől oly veszélyes repe-
dések szemlélhetők, hogy ha sürgősen ki nem javittatik, a ledülő to-
rony a szép templomot is rommá teheti; ajánlottam ennélfogva en-
nek műszaki megvizsgálását és a veszély idejekorán való megelőzését és 
eltávolitását. A legelhanyagoltabb állapotban találtam minden tekintetben 
a fürészi egyház összes épületeit, leginkább pedig templomát, mely 
a leroskadáshoz közel áll s újjáépítése elodázhatlanúl szükséges; az egy-
háznak ennél fogva az alapgyüjtést komolyan lelkére kötöttem. Sötét, 
alacsony, sziik, nedves, egészségtelen és részben düledező félben levő a vegyes 
első elemi iskola Klenóczon, valamint a leányiskola a tanítóinkkal egye-
temben Kokován, épen azért azok gyökeres átalakítását az illető egyhá-
zaknak szoros kötelességévé tettem, valamint Nyústyán a templom kijaví-
tását, a sötét és alacsony tanterem emelését és Klenóczon a paplak roz-
zant tetőzetének megújítását is meghagytam, minek teljesítését a hivek 
megígérték. 

6. Az egyházakban tapasztalt hiányokra nézve sürgős teendőül tűz-
tem ki az összes nyolcz egyháznak: 

a) hogy mennyiben a pénzek és magtárak rendben és biztosítva sehol 
sincsenek, tőkepénzeiket és magtáraikat rendezzék és biztosítsák úgy, hogy 
50 frtig a kötvények 2 biztos fizető kezes által Írassanak alá, azontúl 
pedig a kiadott kölcsönpénzek betábláztassanak s ezek végrehajtásáról f. 
é. szept. 1-s'ójére az esp. elnökséget értesíteni szoros kötelességüknek 
ismerjék, — 

b) hogy mennyiben a jelenlegi tűzkárelleni biztositások a hivek saját 
vallomása szerint az egyházi épületek felépítésére nem elegendők, az egy-
házi épületek beszerelésükkel együtt teljes értékben biztositassanak. 

Különösen pedig meghagytam teljesítés czéljából 

a) Tiszolczon, hogy régi kelyhét javitassa ki és aranyoztassa meg,— 
a városnak kölcsönzött 7295 fr t 50 krnyi dézmaváltsági pénzét más egy-
házi és iskolai tőkepénzeivel f.é. szept. 1-sejéig biztosítsa, — templomjavi-
tási és kórházi tőkéjét folyó költségekre költvén el, arról rendes kötvényt 
állítson ki és mielőbb visszatérítse, — az ismétlő iskolát életbe léptesse, — az 
elemi osztály tantermébe a padokat ugy rendezze, hogy a gyermekek a 
világosságot élőiről nyer jék ,—a tanitólakokban a 3-dik szobához ajtót alkal-
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mázzon, — a tanítást, mint város legalább 9 hóra terjessze ki és miután más-
félszáz tanítvány egy tanítónak soka lehető legrövidebb idő alatt egy 3-ik taní-
tói állomást rendezzen s új temetőjét jobb és szebb beosztással alakítsa á t ; — 

b) Klenóczon, hogy régi temploma belsejének czélszerü átalakításáról 
gondoskodjék, — a templomhoz vezető szabálytalan s kivált az öregekre 
nézve terhes és veszélyes lépcsőket kijavítsa, — a dézmaváltsági kötvények 
jövedelmét a rendes számadásba évenként felvegye, — az ismétlő iskolát élet-
beléptesse és végre, miután 200 gyermeket egy tanitó okszerűen tanítani 
képtelen, 5 év lefolyása alatt a 4-ik iskola és tanítói állomás életbeléptetését 
is eszközölje oly módon, hogy miután a gyülekezet 4200 lelket számit s a lel-
késznek ennélfogva gyakorta segédre van szüksége, az a hitjelöltek sorából 
választassák és mint felszentelt segédlelkész is működjék; — 

c) Kokován, hogy az ismétlő iskolát foganatosítsa, a faiskola és új 
temető megszerzéséről pedig gondoskodjék ; — 

d) Nyústyán, hogy kelyhét újból aranyoztassa meg, — a földbérlet be-
hajtásánál szigorú eljárást kövessen, — a lelkész fizetésére szolgáló dézsma-
váltsági kötvények kamatjai t az évi rendes számadásba behozza, különösen 
pedig a Kubinyi Antal-féle hagyatéknak vagy készpénzben való lefizetése 
vagy teljes biztosítása iránt haladék nélkül intézkedjék és az eredményt 
az esp. elnökségnek tudomására ad j a ,— végre hogy faiskolája alkalmatlan 
lévén, a gyermekeket a tanitó a gyümölcsfaoltásra saját kertjében ok-
tassa, az iparkert pedig a község által bekeritve, neki adassék át magán-
használatúi ; — 

é) Rima-Brézón, hogy a Jamriska lelkész árváinak elengedett 500 
frtnyi dézmaváltsági tartozást az egyház, a lelkészi és tanítói alapnak 
térítse vissza s miután a folyó költségek fedezésére már többször rend-
ellenesen tőkéit használta fel, az egyházi kivetést emelje és gondos gaz-
dálkodás által állítsa helyre a súlyegyent; — 

/ ) Fűrészen, hogy régi elmállott anyakönyvét újból köttesse be ,— déz-
maváltsági pénzét, melyet a községnek adott kölcsön, betáblázás által 
biztosítsa s pénzügyeit teljesen rendbe hozza, — épületeit javíttassa k i , — az 
árvaház épületét az egyház részére biztosítsa, — az erkölcsi sülyedés meg-
szüntetését a lelkész és presbyterium vállvetve munkálja, — az ismétlő is-
kolát foganatosítsa,— a lelkész kertjét a tagosítás alkalmával kapott 500 
• láb területtel kibővítve kerítse be, — a községi iskola javára kimért 
6000 • láb földterület használatát az iskola javára a megyénél kérel-
mezze és annak jövedelmét az iskolának átalakítására és a tanitó fize-
tésének javítására fordítsa; a hacsavai leányegyház pedig a tanteremből a 
takarékkonyhát távolítsa el, azt padoztassa ki s a konyhát téli időre is hasz-
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nálható állapotba helyezze, — az ismétlő iskolát léptesse életbe és úrvacso-
ra! kelyhét aranyoztassa meg; — 

g) Rimabányán, hogy a vasúti váltságtőkét ne a lelkész, hanem az 
egyház kezelje, — az elhalt adósok utódaitól uj kötvények vétessenek, — a tem-
plom kerítésén belőli temetés végleg beszüntettessék,— a koníirmácziói tanítás 
6 hétre terjesztessék ki, — új temető szereztessék, — a templom repedései kel-
lőleg kijavítassanak és az úrvacsorai kehely uj aranyozást nyerjen; a zalu-
zsányi leányegyház az ismétlő iskolát létesítse, — temetőjét rendes kerítés 
vagy élő sövénynyel vegye körül, — a tanitó fizetésének javítását eszközölje, 
mit vagy magtár létesítése vagy a régi temetőnek kertül átengedése által 
eszközölhet; arimóczai leány egyházban, melynek diszes temploma becsületére 
válik, hivei pedig mint egyházszeretők és elöljáróikat tisztelők emeltettek 
ki, hogy az ismétlő iskolát életbe léptesse, — új temetőjét körülárkolja és 
kerítse be,—• tanítója fizetését javítani törekedjék és a takarékkonyhának a 
tanteremből eltávolítását eszközölje; — 

h) Kraszkón, hogy új temetőjét árokkal lássa el és élősövénynyel 
kerítse be, Lukovistyén pedig a sok hátrálék hajtassék be egész szigorral, — 

i) Tőthegymegen, hogy úrvacsorai kelyhét újból aranyoztassa meg és 
a tanitó földjét rendesen és jól mívélni szoros kötelességének ismerje; — 

h) az esperességi ügyekre vonatkozólag, hogy a könyvtári alaptőke 
kamatainak egy része új könyvek vételére forditassék, s a cserencsényi 
egyháznál levő 980 fr t tőke, az egyház egyetemleges jótállása mellett 
oly módon biztosíttassák, miszerint a kötvényt aláiró egyháztagok saját 
vagyonukkal is mint fizető kezesek álljanak jót, — a tanítói nyugdijalap 
biztosításáról az esperesség sürgősen gondoskodjék s a kiadandó pénzek 
elhelyezése ne egy emberre, hanem egy bizottságra bizassék, melynek 
egyik tagja jogtudós is iegyen.— az 500 frtnyi országos nyugdijalapról a 
számadás a minisztériumhoz évente ne a tanfelügyelő, hanem a superin-
tendens útján terjesztessék fel és az esperességi irattár, miután teljesen 
rendezetlen állapotban van, sürgősen rendeztessék. 

íme nm. és ft. egyházkerület! az imént felsorolt hiányokból világo-
san látható, mily szükséges az egyházlátogatás intézménye egyházainkra 
nézve, mily hasznos és üdvös közügyeink rendbentartása és felvirágozta-
tása tekintetében; hogy azonban ezen hiányok tettleg orvosoltassanak is, 
azoknak szemmeltartására és a tet t intézkedések végrehajtására az espe-
rességi elnökség komolyan s felelősség terhe alatt utasítandó. 

Végre lehetetlen ezen egyházlátogatás tekintetében fel nem említe-
nem egyrészről azon eredményt, miszerint Fűrészen, úgy személyes eljáráso-
mat, mint az egyházkerület és egyetemes gyűlés határozatát illetőleg az 
egyházhivek részéről fényes elégtételt nyertem azon tettemért, hogy 
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Laucsek Dánielt az egyház lelkészévé fel nem szenteltem, s lelkészül 
alkalmazását a kerület és egyetemes gyűlés beleegyezésével megtil-
tottam, mennyiben a hivek nyilván a templomban egyhangú felkiál-
tással ismerték el azt, hogy ha Laucsek lelkészökül alkalmaztatik, az 
egyház rövid idő alatt az örvény szélére jut s teljesen megbukik. Tizenegy 
éven át teljesítettem már egyházlatogatást, de ily szomorú, leverő és fáj-
dalomteljes látogatásom még nem volt. Előbbi lelkésze erkölcsileg és anya-
gilag annyira tönkre tette ezen egyházat, hogy új lelkésze, ki itt erélye-
sen hozzá látott az egyház ujjá szervezéséhez, csudát fog mivelni, ha annak 
előbbi jólétét és felvirágzását évtizedeken keresztül ismét megállapíthatja, 
mert összes épületei, melyekegykor jó karban valának, mint már emlitém, a 
legrondább állapotban vannak, tőkéi, melyek az 1832-ik évben már 6000 
f r t ra rúgtak, sem kötvényekkel biztositva nincsenek, sem kamatok tőle 
nem szedettek s ennek következménye az, hogy az egyház, mely ma tár-
sai között legnagyobb jólétnek örvendhetne és első helyen állhatna, a 
legszánandóbh szegénységgel küzd, a hivek pedig, bár a jó szív és jóakarat 
nem hiányzik nálok, erkölcsileg elvadulva vannak, mi onnan eredt, hogy 
a lelkész s a felügyelő a nemzetiségi viszályt szítani tudták, de az egyház 
jólétével s a hívek lelki üdvével nem gondoltak. — Másrészt lehetetlen fel 
nem hoznom azon vívmányt, hogy személyes megjelenéssemmel a nemze-
tiségi viszálynak, a lelketlen izgatás és rágalmazásnak útját bevágtam s egy-
házhiveinket arról győztem meg, miszerint sem nekem nincs forróbb óhaj-
tásom és komolyabb törekvésem, mint az egyházak boldogítása és a hívek 
lelki üdve, sem az egyházkerületnek nincs szentebb feladata, mint az egy-
házak és iskolák erkölcsi és anyagi jólétének biztosítása és felvirágoz-
tatása. 

S ezzel befejezem egyházlátogatási jelentésemet azon óhajjal: Adja 
a kegyelem Istene, hogy a nemzetiségi viszály háborgó hullámai a kis-
honti esperességben teljesen lecsendesedvén, az — szép múltjához mél-
tóan — közegyházunk üdvére és magyarhazánk javára virágozzék ! 

III. Jelentések. 

Köztudomásra hozom: 

1. Hogy Ő cs. és ap. királyi Felsége 1-ső Ferencz József legkegyel-
mesebb királyunk a kis-szlabosi tűzkárosúlt leányegyház épületeinek helyre 
állítására m. é. decz. 22-éu 38,027 sz. a. kelt lgk. elhatározásával 200-, 
az árviz által sujott abauj-szántói anyaegyháznak temploma és iskolája 
rendbehozására m. é. deczember 31-én 38,028. sz. a. k. lgk. e.-val 200-, 



a hugyaji leányegyháznak temploma kijavítására f.é.jan. 15-kéről 1091 sz. a. 
k. lgk. el. val 100-, a tályai anyaegyháznak temploma fedélzetének meg-
újítására f. é. márcz. 10-kéről 7832-ik sz. a. k. lgk. e. val 100-, a krompachi tűz-
károsúlt anyaegyháznak temploma és paplaka kiépítésére f. é. junius 8-káról 
177 63-ik sz. a. k. lgk. e. val 100-, összesen 100 forintot adománvozott na<*v-
lelkiien s bár az illető egyházak hálanyilatkozataikat kifejezni el nem 
mulaszták, a nm. és ft. egyházkerületet is tiszteletteljesen kérem, hogy 
forró hálánkat O Felsége nagylelkű kegyadományaiért jegyzőkönyvileg is 
tolmácsolni méltóztassék. 

2. Hogy a földmivelési, ipar-és kereskedelmi minisztérium 1881-ik évi 
oct. 20-káról 37820-ik sz. a. kelt intézményével az eperjesi magyar-német és 
tót lelkésznek 102 köbméter tűzifát engedélyezett az 18872-dik évre a sóvári 
kincstári uradalomból, a vallás-és közoktatásügyi minisztérium pedig 1881-ik 
decz. 31-kéről 38036-ik sz. a. kelt leiratával ,,A közoktatásról szóló 10-dik 
jelentését1nemkülönben 1882-dik febr. 12-kéről 4431-ik sz. a. k. intéz-
ményével ,,Az országos tanítói képviseleti közgyűlés munkálatátküldé meg 
a közoktatásügyi minisztérium határozatival a superintendensi hivatalnak 
tudomás és az elvek alkalmazása végett. 

3. Hogy a debreczeni ref. zsinat központi bizottsága testvéri indulattól 
vezérelve, 1882-ik febr. 23-káról keltezve a zsinat jegyzőkönyve és mellék-
leteinek 17 példányával kedveskedett egyházkerületünknek, melyek egy-
egy példányban, a ker. elnökség és levéltár, a 8 esperesség, 4 főtanoda 
és két ker. egyházi jegyző közt osztattak ki. 

4. Hogy mult évi ker. közgyűlésünk óta 3 egyént szenteltem fel, 
u. m. Tliern Ede eperjesi hitjelöltet nagybányai, Czékus László szinte 
eperjesi hitjelöltet superintendensi és Faix Mihály pozsonyi hitjelöltet 
topporczi segédlelkészekűl. 

5. Hogy rokonsági és sógorsági tilos fok alóli legkegyelmesb királyi 
felmentvényt 25 jegyes párnak eszközöltem ki, és pedig 12 párnak díj-
mentesen, 13 párnak pedig 195 f r t díjfizetés mellett, mely dijak közvet-
len a ker. nyugdíjintézet főpénztárnokának szolgáltattak be s ezenkívül 
a minisztériumnál 28 egyházi és iskolai ügyben vittem közbenjárói 
szerepet. 

6. Hogy az érettségi vizsgát f. évben Eperjesen Novák Mihály lel-
kész, Kézsmárkon Szalagyi Mihály főesperes, Szepes-Iglón Fábry János 
főesperes vezették, mint ker. biztosok, személyesen pedig a rozsnyói fő-
gymnásium érettségi vizsgáján vittem az elnökletet, melyben 2 napon át 
b. Prónay Gábor gymnásiumi ker. felügyelő is, kitartó türelem, buzgó 
ügyszeretet és komoly érdekeltséggel vett részt. 
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7. Hogy a Zsedényi-féle ösztöndíjban 94 f r t 80 krjával következő 
10 tanitó részesitetett, u. m.: id. Nagy Lajos csetneki, Klinczko János 
bugyikfalvi, Schmidt Iván osgyáni, Kardeván Vilmos lőcsei, Hajtmanszky 
Lajos szántói, Kazsley András kladzányi, Derencsay Lajos filicz-gánóczi, 
Szent-Györgyi Pál szomolnoki, Bogár Lajos s.-gömcri és Alexy János 
strázsai tanitók. 

VI. Hivatalos változások. 
i 

a) A kerület körében: a halál kora áldozatává lett Jankó Miklós ke-
rületi jegyző és országos képviselő 40-ik évében, ki 1869-dikben megvá-
lasztva, haláláig híven szolgálta tolla és közreműködésével egyházkerü-
letünket. 

b) Az esperességi hivatalokban: A XIII. sz. v. esperességben nt. Kalch-
brenner Károly sz.-olaszi jubilált lelkész, 10 évi hű és tevékeny működése 
után főesperesi valamint 50 évig viselt lelkészi hivataláról is leköszönvén 
aggkora következtében, helyét az egyházak közbizalma által Fábry János 
szepes-iglói lelkész foglalta el, megválasztása által tüntetvén ki az egy-
házak huzamos alesperesi hivataloskodása közben szerzett érdemeinek 
méltánylatát, az alesperesi hivatalba pedig Justh Samu István sztrázsai 
lelkész ültettetett . —- A kis-honti esperességben mult őszszel Szontagh 
Bertalan esp. felügyelő és Gáber Lajos főesperes 3 évig híven és erélye-
sen viselt hivatalaikról, összes hivataltársaikkal, visszalépvén, esperességi 
felügyelővé Ruthényi Béla ráhói közbirtokos, főesperessé Czéner Pál alsó-
szkálnoki lelkész és volt alesperes, alesperessé és pénztárnokká Reguly 
Pál klenóczi lelkész, esp. iigyészszé Medveczky Sándor rima-szombati 
ügyvéd, egyházi jegyzővé Liszkay János brézói lelkész, világivá Albi-
nyi Márton, dékánokká a felső körben Hanesz Samu tiszolczi lelkész és 
id. Farkas József r.-brézói tanitó, az alsó körben Bodiczky Mihály 
pongyeloki lelkész, Okolicsányi Gáspár közbirtokos és Balázsi György 
ráhói tanitó választat tak; a törvényszék rendes biráivá Krno Andor, Gá-
ber Lajos, Liszkay János egyházi-, Szontagh Bertalan, Dr. Paczek Mór, Dax-
ner István világi tagok és Kubányi Rudolf tanitó lettek, póttagjaivá pedig 
Reguly Pál, Malatinszky Frigyes és id. Farkas József választattak, mig 
a gyámintézeti pénztárnoki hivatalra Szontagh Károly méltatta-
tott. — A tátraalji esperességben Spóner Andor esp. felügyelő lemondása 
következtében a felügyelői hivatal Szontagh Miklós új-tátra-fűredi fürdő-
tulajdonossal töltetett be. — Ä gömöri esperességben Mikola György 
s. gömöri lelkész 3 évi működése után, közbizalommal ujabban alesperessé 
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választatott . — A VII. bányavárosi esperességben az esp. pénztárnoki hi-
vatalt Piger János ügyvéd és városi jegyző nyerte el. Fogadják a lekö-
szönt hivatalnokok nemes közreműködésökért egyházkerületünk elismerő 
háláját, az újonnan alkalmazott hivatalnokok nemes közreműködését pe-
dig kisérje a Mindenható áldásával, hogy nemes lelkesedésök, kitartó 
erélyök és ernyedetlen ügybuzgalmok által az egyházak és iskolák elő-
menetelét és felvirágzását sikerrel eszközöljék. 

c) Az egyházi felügyelők sorában: Örök nyugalomra szenderültek 
Schwarz Károly kézsmárki lyceumi felügyelő, ki huzamos éveken keresz-
tül volt az ottani egyház ügyésze, jegyzője, iskolaszéki tagja, majd 
1859-től 1864-ig az egyháznak, 1867-től pedig 1880-ig a lyceumnak 
felügyelője és mint ilyen buzgó és áldásos működésével, kivált az egyház 
és lýceum pénzügyeinek rendezése és biztosítása által, szerzett magának 
kiváló érdemeket s e fölött az esperesség és kerületnek is mindenkor 
készséggel hozta meg szolgálatát, — Mesko Sámuel dobsinai felügyelő és 
polgármester, ki egyházszeretete által nemcsak helyben, hanem az espe-
rességnél is vívott ki magának tevékeny közreműködése következtében 
érdemeket, — Radványi Gábor Tokajban, ki 6 éven át állott az egyház 
élén, — Czitó Dániel, ki sok éven keresztül volt a kassai tót egyház buzgó 
felügyelője, — Nikelszky Mátyás Nyíregyházán, ki számos éven át volt az 
egyház buzgó felügyelője, a prot.'egyház és iskola közügyei iránt mindenkor 
lelkes szeretetet és lankadatlan érdeklődést tanúsított és a népiskoláknál 
s a VI. osztályú gymnásiumnál 1000 fr t alapitványnyal örökité meg emlékét. 

Hivatalukról lemondottak: Grynéusz Imre a kis-szebeni német egy-
házban, Zsolnay Endre Pazdicson aggkora miatt, b. Buszek Frigyes e 
vidékről eltávozása következtében Laposon, Both Tamás számos évi köz-
reműködése után Komlóson, Pazár Károly F.-Kemenczén. Téglásy József 
Fancsalban, Kővári János H.-Vécsén. Szakmáry Sámuel elköltözése követ-
keztében Nagy-Bányán, Daxner István Tiszolczon, Szontagh Bertalan, 20 
éven át volt gymnasiumi buzgó felügyelő, S.-Gömörön, Spóner Andor 
Nagy-Szalókon, Dr. Szontagh Miklós Batizfalván, Trompler János Svá-
bóczon, Görgey János Kis-Lomniczon, Raáb István Matheóczon. 

Felügyelökké lettek: Szányik Frigyes Kis-Szebenben, Péchy István 
Fancsalban, Kinszky Károly H.-Vécsén, Badini Hudoba Gusztáv Nagybá-
nyán, Fekete Ferencz Laposon, Gyürky Pál Fűrészen, Ambrózy József 
Tiszolczon, Márton János Ochtinán, Sárkány Kálmán Dobsinán, Míspál 
Ákos helyettes felügyelő Nagy-Szlaboson, Szentiványi Árpád algymnasi-
umi felügyelő S.-Gömörön, Fábrv János Sztoószon, Polyák Jakab Remetén, 
Kullmann János Svábóczon, Brochlov János Kis-Lomniczon, Máriássy Ala-

3* 
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dár Batizfalván, Scholcz Emil János Matheóczon, Dr. Herczog Árpád 
lyceumi felügyelővé és Dr. Kéler Pál lyceumi gondnokká, Kézsmárkon. 

Nyugodjanak az úrban elhunytak békében s jutalmazza meg őket az egyház 
terén kifejtett buzgóságukért égi üdv és boldogsággal a Mindenható, a le-
lépőknek köszönet és hála tanusitott egyházszeretetökért, az újonnan vá-
lasztottak pedig, Isten segedelme és áldása mellett, munkálják sikerrel az 
egyházak erkölcsi es anyagi jólétét. 

d) A lelkészi személyzetben: Kiszóllittatott az élők sorából váratlanúl 
és közfájdalomra ifjú korában Torkos László Géza lőcsei lelkész, ki egy-
házának jólétén buzgón fáradozott és még sok jót tehetett volna. Kül-

földi egyetemekre távozott: Czékus Gyula, volt superintendensi s.-lelkész. 
Rendes lelkészekűl alkalmaztattak: Dianiska Endre volt zágrábi lelkész. 
Lőcsén,'Vansza János volt kis-lomniczi Fűrészen,Honéczy Ödön volt f.-pokorágyi 
Ujvásáron, Hiivösy Lajos volt bánáti missiói s.-lelkész F.-Pokorágyon, 
Székely Gyula volt zsákoczi lelkész Szepes-Olasziban, Nikelszky Andor volt hol-
lólomniczi Zsákóczon, Kallatt Károly, volt topporczi segédlelkész Tótfal-
ván, Hajtsch Pál, volt sz.-bélai ségédlelkész Kislomniczon, Tliern Ede volt 
nagybányai s.-lelkész Szomolnokon, kik közül a korán elhunytnak béke 
lengjen hamvai felett, a hivatalba újonnan lépetteknek pedig kölcsönözze a 
Mindenható áldó kegyelmét, hogy eredménnyel hirdessék Isten igéjét és 
sikerrel épitsék Isten országát és híveiket boldogítva örök üdvre vezessék. 

e) A tanári rendben sem halál által, sem másképen változás nem történt. 

f ) A tanitók körében: Örök álomra szenderültek Bayer János, ki 
Matheóczon 50 éven át áldásosán működött s nyugalomba lépve még 14 
éven át folytatta Kézsmárkon életpályáját; Hermann Károly, nyugalma-
zott felsőbb leány tanitó, ki Kézsmárkon és Kassán 40 éven keresztül hi-
vataloskodott; Mihalovics Lajos R.-Bisztrón, Kirtyán Mihály tanyai tanitó 
Nyíregyházán és Klimo János Menguszfalván. Nyugalomba lépett: Perkó 
János, német jakabvágási tanitó 50 évi fáradalom után és Szentgyörgyi 
Pál szomolnoki tanitó 200 f r t évi nyugdíjjal. Eltávozott: Kalanda János 
derencsényi tanitó Nógrádba. Kiléptek a tanitók sorából: Chrenko József 
nyíregyházi tanyai és Máté András n.-váradi tanitók. Rendes tanitókúl al-
kalmaztattak: Pazár Gusztáv Derencsényben, Gallo János R.-Bisztrón, Zi-
mann Ede Perjésen, Szabó András Richvaldon, Mehly Albert Merényben, 
Szlovenszky János Svedléren és Danis János Menguszfalván. Segéd- illetve 
ideiglenes tanitókúl alkalmaztattak : Mácsánszky Lajos, Loyko Imre és Ondrej 
Sámuel Nyíregyházán, Mihalik Miklós F.-Sajón, Adamovics György Plosz-
kón, Petrivaldszky Károly Kiettén, Gallo István Mikolcsányban, Kohlmayer La-
jos Nagy-Folkmáron, Mayer Lajos Sz.-Bélán, Dobó Adolf Sz.-Iglón, kiket nehéz 
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és terhes pályájukon erősitsen az egek ura gondviselő és áldó jóvoltával 
és segélje, hogy az egyházat mindannyian buzgó és istenfélő tagokkal, a 
magyar hazát mivelt és hazaszerető polgárokkal gyarapítsák. 

V. Alapítványok. 
Alapítványok történtek 
1. Egyházak és elemi iskolák j avá ra : 
Kézsmárkon, hol bold. Stenczel Sándor városi főorvos az ev. iskolára 

1000 fr tot hagyományozott, Stenczel szül. Nendtvicli Paula asszony pedig 
szüleinek bold.Nendtvich Sámuel és Stenczel Zsuzsánának enilekére harang:-
alapra 1000, orgona-alapra szinte 1000 fr t alapítványt tett, — E p e r j e s e n , 
hol a felsőbb leányiskola létesítésére 7000 f r t tőke gyűjtetett, — Kis-Sze-
benben, hol Beőr Mihály tanitó ivadékai, a Békés-Csabán lakó Sztraka és 
Czuker család, nevezett ősük nevének megörökítésére az egyháznak 150 
f r t alapitványnyal kedveskedtek oly feltétellel, hogy annak kamatai köz-
vizsgák alkalmával a magyarnyelvben legtöbb sikert felmutató tanítvá-
nyoknak osztassanak ki, — Kassán, hol bold. Czitó Dániel felügyelő a tót egy-
házra végrendeletileg 100 fr tot hagyott, a lelkészi és tanítói özvegyárva 
nyugdij alapot pedig 200 frt tal gya rap i t á ,— Rozsnyón, hol bold. Meczner 
Sándor a toronytőkét 10 f r t hagyománynyal növelte, a kórházalapra pedig 
5 fr tot hagyott, — Csetneken, hol bold. Márton Józsefné rk. liitv. nő az evang. 
egyházról 50 fr tnyi hagyománnyal emlékezett meg, — Miskolczon, hol a nő-
egylet tökéjét O felsége a király 100 fttaLZelenka Pál és Kulcsár Károly 103-frt 
45 krral, Trillház-Muska Hermin emlékére annak utódai 30 frttal , Bergel Kor-
nélia izraelita nő 25 f r t 20 krral, Margó Emilián g. keleti lelkész 25 fr t tal 
emelték, a filléregylet alapját Kulcsár Károly és id. . Reöck István 100, J 
É. 39 f r t ta l növelék, az egyházi alaptökét Zsivora György Budapestről 
20, Albert Ede 10, Leszicli Barna 24 fr t tal gyarapiták, a temetői alap-
nak Szuhánvi Elemgr. Szuhányi Béla emlékére 200 frt, többen 174 f r t 
84 krt adtak, a szegény gyermekek iskoláztatási alapjához Szuhányi Ele-
mér, Zelenka Pál nevére 100 f r t ta l fárúlt, az elemi iskola tökéje Würz-
ler János hagyatékából 40 f r t 63 krral szaporodott, a tanítói segélyalap 
pedig Radványi István adományából 100 frtnyi, a tanítók névnapi ajánla-
taiból 46 f r t 31 krnyi, a gyermekszinjátéki előadásból 26 fr t 8 krnyi, egye-
sektől 9 f r t 60 krnyi gyarapodást nye r t ,— Nyíregyházán, hol az elkölt-
hetlen egyházi alapra Varga András 800, Praviczky Mihály 100 frtot 
adományoztak, a jubiláris alap pedig, melyhez Ambrusz János és neje 
Šafárik Juliana hagyományilag 100 fr t ta l járultak, 2015 f r t 31 kral nö-
vekedett, — Saj6-Arnothon, hol a jubileum-alapot özv. Szállási Györgyné 2, 
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ifj. Kovács János 3, Varga János 2, özv. Kis Jánosné 2, Simon András 2, 
özv. Egész Andrásné l ,Kosik János 1 frttal, Palotás József 2 ft 50 krral, a con-
firmánsok 5 f r t 20 krral emelték, a harangtökéhez pedig ifj. Üveges Mihály 
2, Barcsák Anna 1, V. Simon Mihály 1, Somás János 1, özv. Üveges 
Mihályné 2, özv. Skrinár Jánosné 5, V. Ongai János 2, id. Ongai György 
2, Ongai Mihály 1 fr t tal j á ru l t ak ,—Sá tora l ja -Ujhe lyen , hol Mányik Erzsé-
bet férjével Hvezda Károlylyal, édes atyjok Mányik József emlékére 350 
frtnyi alapítványt tettek a tokaji evang. lelkész fizetésének javítására, — 
Rima-Szombatban, hol néhai Szontagh Károlyné szül. Danielisz Berta 
az egyházi illetékeket megörökitő alapra végrendeletileg 100 frtot ha-
gyományozott, a filléregylet tökéje pedig 65 fr t 18 kral szaporodott, — Rima-
Brézón, hol Iscbmann Gábor acsai tisztviselő és Knöpfler Viktorné szül. 
Sztrelko Julia asszony,hold. Jármy Endre emlékére 50 fr t alapítvánnyal ör-
vendeztették meg az egyházat egy fiu és egy leány megjutalmazására, kik 
a magyarnyelvben legnagyobb előmenetelt tettek, — Stoószon, hol a türelmi 
parancs 100 éves emlékének megörökítésére az egyh. alaptőke 100 frtal na-
gy obittatott, — Merényben, hol ugyanazon alkalomból a gyámintézeti tőke 28 
f r t 51 krnyi, az egyházi pedig 30 fr tnyi növekedést nyert, — K r o m p a c h o n , 
hol az egyházi tőke 33 f r t 87 kral szaporittatott, —Szepes- Vár alján, mely-
nek javára hold. Grün Lajos, volt sz. györgyi gyógyszertár-tulajdonos és pol-
gármester, szülővárosa iránti kegyeletből, 1000 ftot hagyományozott,—Szepes-
Iglón, hol bold. (Lghoczky Mátyás és hitvese Sartorv Zsuzsánna végrende-
letileg az egyházat 100, az iskolát 100, a helybeli árvaházat 50 f r t ala-
pítványban részesiték, legközelebb néhai Haendel Klára kisasszony a XIIL 
sz. v. esperesség papi és tanitó özvegy-árva intézet javára 10000, az ár-
vaház részére 300 f r t nagyszerű hagyománnyal örökité meg emlékét, a 
városi takarékpénztár az árva alapra 50, Búzás szül. Blásy Apollonia 
esküvőjének 40-dik évfordulója alkalmából 40 frtot adott, Scholtz szül. 
Langsfeld Caritas pedig a jubileumi alapot 25, özv. Fábry-Kirner Zsu-
zsanna 20 fr t ta l szaporiták, — Szepes Bélán, hol 80 frttal szinte 
a jubileumi alapnak tették le talpkövét. Tesz Összesen 26,273 frt 68 krt. 

b) Felsőbb tanintézetek jólétének emelésére: 
Eperjesen, melynek collegiuma részére bold. Ujházy József Budamé-

ren 10,000 frtot hagyományozott végrendeletileg oly módon, hogy ezen 
egész összeg „ Újházi Arpád-féle alapítvány" czim alatt kezeltetvén, a 
kamatok fele ösztöndijképen három legjobb s legérdemesebb collégiumi 
tanúlónak osztassék ki, mig másik fele szabadon a collegium folyó szük-
ségleteinek fedezésére fordittassék, jogakadémiája javára pedig Dr. Yécsey 
Tamás 200, dr. Győri Elek 200, b. Próriay Dezső 100, Radvánszky Ká-
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roly 50, Loyscli Ede 25, Krajcsovics Lajos 10, Röck Gyula 10, Simon 
Dezső és Frics Hugó 4—4, Falvay Antal, Mikolik Kálmán, Lux Ede, 
Batizfalvy István, Schranz János, Rátli Arnold, Scholcz Ágost, Győry 
Vilmos, Tóth Gáspár, Jakobey József és Dolesclial Samu 1 — 1 és Hlatki 
Márton 3 frtot adományoztak. — Rosnyón, hol a főgymnasium tőkéjét b. 
Prónay Gábor ker. külvidéki felügyelő 2000, Szontagh József lielybeli 
felügyelő 300, Czékns István 200 f r t alapitványnyal nevelték,— Kézsmárkon, 
hol áldott emlékű Dr. Stenczel Sándor lyceumi ösztöndijalapra 1000 frtot 
hagyományozott, az új lyceumi alap pedig, a tanuló ifjúság által 454 f r t 
25 krral és egyes adakozók által 64 írt tal gyarapittatott. — Szepes-Iglón, hol 
Pákli Károly, 25 éves tanári jubileumának alkalmából, a tanári és tanitói 
nyugdíjintézet alapját 100, Rozenkranz tánczmester 35, a XVI városi 
tkptár 50 fr t tal neveié, Búzás Lajos esküvője 40-dik évfordulója alkal-
mából ösztöndijalapra, melynek kamatja oly nem magyarajkú tanulónak 
adandó, ki a magyar nyelvben legnagyobb előhaladást mutat fel, 100 
frtot adott s ugyanezen czélra Payer Jenő János 25 éves tanári jubile-
umának alkalmából 100 frtnyi alapítványt t e t t ,— Rimaszombatban, hol a 
tanári kar 200 fr t tőkével a tanári nyugdíjintézetnek tevé le első alap-
ját, — Miskolczon, hol Kohn Géza a gymnasiumi tőkét 16 fr t 20 krnyi 
adománynyal gyarapitá. Tesz Összesen 15,236 frt 45 krt. 

VI. Segélyezések, adakozások. 

1 . Egyházi és iskolai czélokra előfordúltak: 

Kassán, hol a magyar-német egyház hölgyei a türelmi parancs em-
léknapjának alkalmából gyűjtést rendezvén, az az oltári és szószéki disz-
teritőre 110 frtot, az orgona javára 42 fr t 40 krt eredményezett, Palecsko 
István és neje ezüstmenyegzője alkalmából a lelkészi és tanitói özvegy-
árva nyugdíjintézet alapja növelésére 25, az orgonára 10 frtot adomá-
nyoztak, a tót egyház hivei tanítójuknak az állami nyugdij-intézetben 
való biztosítására 60 frtnyi gyűjtést eszközöltek, — Ráskon, hol Fazekas 
András és János fivérek a leányegyház iskolai tőkéjének gyarapításához 
40 fr t ta l járultak, — Kézsmárkon, hol a templomépitési alapot a kézsmár-
ki serfőző egylet 1466 f r t 30 krral az egyháztagok gyűjtés utján 1475 f t 
51 krral, jótékonysági vállalat utján 37 frt 53 krral segélyezték, bold. 
Dr. Stenczel Sándor 200, idegenek 294 frttal, Linday Endre rokkant testőrmes-
ter 2243 fr t és 35 krral, összesen 5716 fr t 69 krral gyarapiták, a „Freund-
schafts verein" nőegylet pedig az új templom oltárképének beszerzésére 
900 frtot adományozott, — Rókuszon, hol a paplak-épitési és lelkészfize-
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tési alap 178 forint 7 krajczárnyi gyarapodást nyert, — Kis-Sze-
benben, hol a német ajkú egyház a türelmi parancs jubileuma em-
lékére egy özvegy segélyző-egyletnek 22 frt tal vetette meg alapját, — 
Bártfán, hol Tinschmidt Sándor az egyházat 4, egy névtelen 20 fr t ta l 
segélvezé, — Rima-Brézon, hol Ruthényi Béláné szül. Yadnay Amália ref. 
úrnő a templomépitési alapot 100 f r t kegy adománynyal neveié, —Rimaszom-
batban, hol az eperjesi theologiai önképző és segélyző egylet felsegéléséhez 
Hamaliár Károly 5, Liszka József 2, Glauf Pál 1 fr t tal járultak, a zárvizs-
gák alkalmával pedig a szorgalmasb tanulók között Hamaliár Károly aján-
dékából 20 darab olvasó könyv osztatott ki, — Älsó-Szkálnokon, hol Okoli-
csányi Gáspár felügyelő az egyházat a torony befedésére 100, a torony-csillag 
megaranyozására 66 frt tal örvendezteté meg s a tóthegymegi leányegyház 
költségeihez a visitatió alkalmából 18 fr t ta l járult, — Tóthegymegen, hol 
Hanko Mária és Szeszták Zsófia a templomra 1—1 frtot áldoztak, — 
Likéren, hol az egyházhivek úrvacsorai szent edények vételére 82 f r t 59 
krt tettek össze, — Fűrészen, holGyürky Pál egyházi felügyelő az egyházat 
30 f r t kegyadománynyal örvendezteté meg, — Kis-Szlaboson, melynek felse-
gélésére s tűz által elhamvasztott temploma és iskolája helyreállítására 
Márton János felügyelő egyes jóltevőktől 50 fr tot gyűjtött, Dobsina pedig 
15 frtot ado t t ,— Ochtinán, hol könyöradományokból az elrepedt harang 
újjá öntésére 634 f r t gyűlt be, —Vizesréten , hol Koburg Fülöp berezeg a 
a templom és más egyházi épületek befedésére 25,000 fazsindelyt aján-
dékozott, Nagy-Rősze városa és egyháza pedig 20—20 f r t segélyt nyúj to t t ,— 
Hosszúszón, hol Radványszky Károly felügyelő a torony kijavítását 50 
fr t ta l mozditá elő,— Gomör-Panyiton, hol egyesek új oltár és szószék lé-
tesítésére 90 frtot gyűjtöttek, —Mellé tén , hol Hevessy László felügyelő a 
a dalárda fentartására 20 frtot adományozott, — Mnísányban, hol a hivek 
oltári gyertyatartók beszerzésére 68 frtot tettek össze, — Restéren, hol Szon-
tagh Andor felügyelő a paplak tatarozásához 1250 fazsindelylyel járult, 
a tanitó lakába pedig egy vaskályhát adott, — Rozlozsnyán, hol a templom 
fedését és az egyház adósságának törlesztését a közbirtokosság 500 fr t ta l 
eszközölte, —Ratkó-Bisztrón, hol a birák 5, özv. Terray Károlyné 2, Sze-
rényi Lajos 3 f r t ta l gyámoliták az egyházat, — Süvetén, hol Reken György 
Lőrincz az egyház kiadásait 5, a fazekas tár tulat 8, Pétery András 5 f r t -
tal enyhité,— Mikolcsányban, hol iskolai földvételre Terray Gyula lelkész 
10, Groó Yilmos tanfelügyelő 5 frtot ajándékoztak, — IspánmezÖn, hol a 

/ 

magyar istentisztelet megtarthatását Szentiványi Arpád 12 db énekes könyvvel 
segité elő,-—Rozsnyón, hol a felsőbb leányiskola létesítéséhez a helybeli ta-
karékpénztár 20, özv. Feledy Ferenczné 10, a városi nőegylet 100, a női 
gyámintézet 10, Richstein János s Amália és Etelka leányai 5 frtnyi kegy-
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adomány nyal járultak, — Német-Jakabvágáson, hová Marcsin János Ameriká-
ból templomi gyertyákra 20 frtot küldött,— Kapi- Németfalvám, hová Eperjes-
ről Irányi Istvánná úrvacsorai edényekre szolgáló teritőt, Czapkay Imréné 
pedig Kis-Szebenből oltár- és szószékdiszletet küldöttek, — Margonyán, hol 
a hivek egyházuk jólétét 80 fr t adakozással mozditák elő,—Gölniczbányán, 
hol az egyház a krompachi tűzkárosúlt egyház gyámolitására 50 frtot 
adott, egyesek pedig 110 f r t segélyt nyújtottak, a „Nach der Arbeit" 
cziinü lap jövedelméből a lefolyt évben 54 gyermek láttatott el ruházat-
tal 244 fr tnyi összegben s e fölött az egyházmegye 6 anyaegyháza is 35 
frtnyi jótéteményben részesi t tetet t ,— Remetén, honnan 35, Merényben, hon-
nan 20 és Svedléren, honnan 18 f r t könyöradomány küldetett a krom-
pachi egyháznak,— Sajó-Kazán, hol a templom és torony kijavítására ki-
vetés utján begyült 146 f r t 69 kr., ajánlatokból 98 fr t 55 kr., mely utóbbi 
összeghez Polónyi János 15, b. Radvánszky Béla 10, özv. Jánosik Jánosné 5, az 
edelényi czukorgyár 15, a lelkész 2 f r t 7 5 krral járult s e fölött a b. Radvánsz-
ky család 500 téglát és 2000 cserépzsindelyt ajándékozott,— Miskolczon, hol 
az évkönyvekből bevétetett 7 5 fr t 15 kr., a nőegylet! gyűjtés behozott 157 frt 
30 krt, az estély 326 f r t 39 krt, a takarékpénztár pedig és Radványi István 
10—10 frtot adtak, — Nyíregyházán, hol a tkpénztár szégény iskolás 
gyermekeknek ruhával s könyvekkel ellátása czéljából 50 f r t adott s ugyan-
csak számukra egyesek által 41 f r t 20 kr. gyűjtetett, —Sajó-Arnóthon , hol 
az egyház költségeihez, Tamás Márton 1, Tőzsér Mihályné 1, özv. Varga 
Miklósné 1, Veres András 5, Z. Ongai Mihály 3, id. Kis Mihály 2, Le-
szili Lajos felügyelő 12 frt tal járultak, — Hernád- Vécsén, hol Kinszky Károly 
felügyelő templomépitésre 41 fr t 70 krt gyűjtött, a hivek pedig 120 frttal 
kötelezék magukat a költségekhez hozzájárúlni, —Kölesén , hol Kristyán Já-
nosné az egyháznak 10 frtot adományozott, — Nágy-Károlyban, hol a temp-
lomépitéshez Röck Pál felügyelő 25, Penzel és Csipkés 50, Boross János 
10, Csipkés Ferencz 10, Fábry Lajos 10, Szerzsen Sándor 10, Szerzsen 
András 5, Penzel Pál 5, id. Brankovics György 2 fr t kegyadománnyal 
járultak, — Nagy-Szalókon, hol az egyház a községtől iskolára egy házat és 
400 f r t ajándékot kapott, a hivek annak felépiteséhez 1250 frt tal 
és dr. Szontagh Miklós felügyelő is leköszönése alkalmából 50 f r t kegyado-
mánynyal járultak, — Bussóczon, hol a hivek toronyadósságuk törleszté-
sére 70 frtnyi áldozatott hoztak, Görgey Gusztáv közbirtokostól pedig a 
templomra 200 frtnyi segélyt nyertek, — Batizfalván, hol Máriássy 
Aladár felügyelő, hivatala elfoglalása alkalmából a templomra 50, az is-
kolára 50 frtnyi kegyadománynyal örvendezteté meg az egyházat, — 
Vibornán, hol Hohenlohe herczeg toronyépítésre 100 frtot adományozott-
Tesz összesen 13,838 frt 73 krt. 
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2. Felsőbb tanintézetek előmozdítására 

Eperjesen, hol a gymuasiumot dr. Bartsch József 10, Loisch Ede 
25, a takarékpénztár ösztöndíjra 40, Lehoczky István 10, Alexy Albert 10 
fttal, Burchardt Konrád 5 f r t 30 krral, Duka Tivadar 25 fr t tal gyámoliták, — 
Kézsmárkon, hol a tápintézetet özv. Schwarz Károlyné 25, Stenczel Hugó 
és Tivadar 20 fr t ta l segélyezék, — Rozsnyón, hol a zene és dalegylet a 
muzeum javára 40, Dr. Maurer Arthur 10, Homola István 5 frtot ado-
mányoztak, a takarékpénztár a főtanodát 25 f r t kegyadományban része-
sité, ösztöndíjra pedig Markó Pál egy 20 f r t értékű aranyat és Alexy 
Albert 3 frtot ajándékoztak, — Szepes-Iglón, hol a XVI sz. v. takarékpénz-
tár a muzeumnak 20, a könytárnak 20, a tápintézetnek 20 frtot adott , 
a hitelintézet a muzeumnak 10, a könytárnak 10, a tápintézetnek 10, a 
tanulók jutalmazására 30 f r t segélyt nyúj tot t , egyesek pedig ösztöndijak 
kiosztására 69 fr tot gyűjtöttek s e fölött tanszerek beszerzésére egy 
verseny jövedelméből 160, a növendékektől 67 0 fr t gyűlt be, mihez a városi 
közpénztár még 25 frt tal j á ru l t ,—Nyíregyházán , hol a felállítandó gymnasiumi 
épületre a takarékegylet 60, a hitelbank 20, az ipar- és kereskedelmi 
bank 20 frtot,Sáry Pálné úrnő az általa rendezett batyubál jövedelméből 48 f r t 
51 krt, az ifjúság, nyári mulatságának jövedelméből 37 f r t 20 kr t adtak, 
a tápintézet szükségleteihez pedig a takarékpénztár 20, a hitelbank 20, 
a város 50 fr t ta l járúltak, — Rimaszombatban, hol a gvimnasium költsé-
geinek fedezését Dapsy Vilmos 300, Rszombat városa 200, a takarékpénz-
tár 300, a nép- és iparbank 100, a salgótarjáni részvény társulat 21,Bel-
lus János 5, Vincze Dániel 5, a tiszáninneni ref. egyházkerület 60 frt tal 
mozditák elő és az intézet javára szétküldött felhívás folytán 3000 frt 
kegyadomány gyűlt össze, — Miskolczon: hol a takarékpénztár 60 frtot 
adott, a szini előadás a könyvtárra 46 f r t 45 krt hozott be, az építési 
tartozás törlesztésére 216 f r t 20 kr kegyadomány gyűlt be, Szánthó 
János emlékére pedig 108 f r t 68 kr tőke gyűjtetett. Tesz Összesen 5055 

frt 34 krajczárt. 
Nm. és Ft . Gyűlés! Mondjunk hálát lélekben és igazságban a min-

denható Istennek, ki atyai gondviselésével ily kegyesen őrködik szegény-
séggel küzdő ev. egyházunk felett s áldó kegyelmét adja híveinkre, hogy 
a jótéteményekben meg ne restüljenek s hitbuzgóságból fakadó áldozat-
készségüket a nehéz időben is ily fényesen világoltatják Isten országának 
felvirágoztatására; kívánjunk a kegyelet szent érzetével áldást a megdi-
csőült hagyományozok hamvaira, örök boldogságot és dicsőséget leikeik-
nek a menny üdvhajlékaiban és tolmácsoljuk méltánylatunkat és elisme-
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mérésünkét az életben lévő kegyes jóltevők iránt is azon őszinte óhajjal 
miszerint jutalmuk a szeretet Istenétől megelégedés és áldással párosúlt 
hosszú élet legyen, kedves családjaikban pedig vegyen állandó lakást a béke 
és boldogság angyala. Azon lélekemelő tény pedig, hogy egy részről, az 
egyházak és tanintézetekre befolyt nagylelkű alapítványok 41,510 frt 13 
krt tettek, másrészről kegyadományokból egyházaink jóléte emelésere, Ő 
Felsége 700 frtos segélyét is hozzászámítva, de az árvaházi gyűjtést és a 
tanuló ifjúságnak a gymnasiumok tőkéjére fizetett évi adományát ide nem 
értve, 20.493 frt 7 kr. gyűlt be, mi összesen 62,003 fr t 20 krra rug, 
buzdítson mindnyájunkat arra, hogy kegyes apáink és anyáink 
példáját szem előtt tartva, kik életüket is készek voltak feláldozni anya-
szentegyházunkért, az önzetlen áldozatkészségben és lelkesült hitbuzgóság-
ban őket kövessük s meggondolva, hogy még igen sok a beheggesztésre 
váró vérző seb egyházaink és tanintézeteink körében s mindez csak tö-
meges gyámolitás mellett lesz végleg begyógyítható, ismerjük kedves köteles-
ségünknek mindannyian ev. egyházunk felvirágzásának előmozdítását s 
hozzuk meg örömmel évente Isten országának oltárára szives és Isten 
előtt kedves áldozatainkat. 

VII. Közép és felsőbb tanodáink alaptőkéjének gyarapítására 
begyült az ifjúságtól Kézsmárkon 504 f r t 25 kr, Eperjesen a gym-

nasiumra 254, a liittanintézetre 30, a jogakadémiara 74, a tanitóképez-
dére 9 , összesen 367 , Rozsnyón 160 , Sz.-Iglón 450 , Rszom-
batban 197, Nyíregyházán 159, Miskolczon 94, S.-Gömorön 25 frt , összes 
tanintézeteinkben tehát 1956 frt 25 kr. f 

VIII. Mozzanatok. 

1. Folyó évi május 21-edikén ülte meg egyháza körében tekintélyes 
számban összesereglett hivek és tisztelők részvéte mellett lelkészi pályá-
jának félszázados évfordulóját Páll Endre felsőkemeuczei lelkész és érde-
mült sáros-zempléni főesperes, mely alkalommal az ünnepelt úgy a kerü-
let, mint az esperesség részéről méltó megtiszteltetésben részesült,névszerint ér-
demei méltánylatáúl egyházbivei részéről piros karszékkel, a kassaiak részéről 
olajba festett nagy arczképével, a kázméri leányegyház részéről szép po-
hárral és kartársai részéről ezüst serleggel ajándékoztatott meg. 

2. Pétervágáson az iskola, tagosítás alkalmából féltelek külsőséggel 
javadalmaztatott; Megyén ú j iskolai épület szereztetett és a tanitó hasz-
nálatára 100 ír tér t esv bold szántóföld vétetett ; Fekete Lehotán az is-

4* 
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kola a tagosításkor 36 hold erdőt nyert, a lelkész és tanitó részére adatott 
15 hold föld egyesek által 600 frton vásároltatott meg, mely tőkének 2/í$ 
kamatja a lelkészt illeti, XU kamatja pedig a tanitó fizetésének javítására 
szolgáland. 

3. A Göluiczbánya mellett fekvő hámorban, új leányegyház létesült 
iskolával, Jakobs Ottó és Klauder Albert fáradozása folytán, melynek be-
rendezéséről és tanítóval való ellátásáról az egyház most gondoskodik 

4. Ő Felsége Vandrák András jogtanart s az eperjessi Collégium 
érdemekben megőszült Nestorát a Ferencz József lovagrend keresztjével 
tüntette ki, Húsz Dávid poprádi felügyelőt a köztéren szerzett érdemének 
elismerése jeléül a koronával diszitett Ferencz József aranyérdemkeresztre 
méltatta, Kalchbrenner Károly érdemült főesperes pedig a Lidney városá-
ban székelő ausztráliai „Linné társulat" részéről választatott levelező tagúi. 

5. A türelmi parancs 100 éves emlékünnepe múlt évben a reformátio 
emléknapján összes egyházainkban teljes ünnepélyességgel megtartatván, 
ez által a szivekben nemcsak az egyházszeretet és vallásos buzgóság ne-
veltetett, hanem több helyen anyagi eredménnyel is emlékezetessé téte-
tett, mennyiben némely egyházak u. m. S.-Arnóth, Stósz, Krompách, Me-
rény, Sz.-Béla, Kis-Szeben és Kassa a jubileumi vagy más tőkének vetették 
meg alapját, Rozsnyó pedig, fillér-egyletet létesített heti krajczáros 
adományokból oly tőke létrehozatala czéljából, melynek segítsé-
gével az egyházhivek jövőben minden egyházi fizetéstől feloldoztas-
sanak. 

IX. Építkezések. 
Kézsmárkon az új templomon a díszkapu egyik része lett kiépítve 

s a régi templom belseje kijavítva. A kis-szebeni tót egyházban Gritzma-
cher Dániel, a templomkeritési kőfalat javitatta ki saját költségén 40—50 
f r t ra rugó kiadással. Kókuszon a türelmi parancs 100 éves emléke alkal-
mából a templom belsőleg és külsőleg kijavíttatott , a, bejáratnál új lépcső 
alkalmaztatott, a torony újból zsindelyeztetett és új orgona szereztetett. 
Sztrázsán a paplak és gazdasági épületei 253 fr t költséggel hozattak 
rendbe. Sz.-Olasziban a paplak új í t ta tot t meg 200 fr t kiadással. Sz.-Ig-
lón az összes egyh. épületek kijavítása s rendbehozása 2106 frtot vett 
igénybe. Krompachon a tűz által elhamvasztott paplak felépült, a temp-
lom és torony épülőben van. Merényben a paplak alakít tatott át. Grenicz 
és Sub-Pechniczen a leégett iskola építtetett fel a tűzbiztosításból nyert 
összeggel. Topporczon és Kis-Lomniczon az iskolák nagyobbittattak, 
amott 400, itt 100 fr t kiadással. S.-Gömöron a díszes templom építése 
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folytattatik. Süvetén a paplak 3210 fr t költséggel teljesen felépült. Kovi-
ben a templom 445 fr t kiadással új fedélzetet nyert. Nagy-Szlaboson a 
paplak kitataroztatott s új cserépkályha és téli ablakokkal láttatott el. 
Mnisányban a hívek 68 fr t értékű 4 massiv megaranyozott gyertyatartóval 
ékesiték fel az oltárt. Ochtinán az elrepedt nagyharang öntetett át 2275 
fr t költséggel és paplaka s iskolája fedetett újból. Rozlozsnyán a templom 
tetőzete újí t tatott meg 300 f r t kiadással. Miglészen a templom új veres-
fenyüből készült ablakokkal lát tatot t el. Csetneken az orgona javittatot és 
pedállal bővíttetett 240 fr t költség mellett. Genesen az iskola zsinde-
lyeztetett újból. Vizesréten a paplak, templom és iskola hozatott rendbe. 
R.-Bisztrón az iskola tataroztatot t ki. F.-Patakon az orgona alakíttatott 
át. KecsÖn a tanitólakot és tantermet alakiták át 554 frt kiadással. 
Kis-Szlaboson a tűz által elhamvasztott templom és iskola fedetett be, 
jelenleg pedig belső felszerelését eszközli. Orlaj-Töréken a templom meny-
nyezete újból festetett, tetőzete pedig horganynyal fedetett be 491 fr t kiadás 
mellett. Pokor ágyon a templom meszeltetett ki kivül és belől és új te-
tőzetet nyert 431 f r t költséggel. Szkálnokon a temlom és torony 2000 
fr t áldozattal belől és kivűl kimeszeltetett és a torony veresrézzel fede-
tet t be. Szelczén 130 frton új oltárkép szereztetett. Válykón a tanitólak 
és tanterem új padokkal és téli ablakokkal láttatott el és pinczével bő-
víttetett. Likéren a templom meszeltetett ki. Fűrészen a paplak részesült 
tatarozásban. Margonyán a templom egyik oldala zsindelyeztetett, a pin-
cze kijavíttatott és a tanitólak új kályhával láttatott el. Kapi-Németfalván 
700 frt költséggel új istáló építtetett. Komlóson, a templom 90 méter 
hosszú kőfallal kerittetett be. Csáklyón az iskola nyert új tetőt. Hanus-
falván 1000 frton kilencz változatú új orgona szereztetett, Mernyíken a 
paplak fedetett újból 200 fr t kiadással. Német-Jakabvágáson 500 fr t ál-
dozattal új oltár állíttatott, 200 frton pedig az iskolai épület bővíttetett 
ki és alakíttatott át. Nyíregyházán az épületek 1418, Miskolczon 368 
frtnyi kiadással hozattak rendbe. Tokajban a templom és iskolahelyiség 
rendeztetett be. Hernád- Vécsén az egyház templomépitéshez fogott, mely-
hez Lichtenstein József esp felügyelő 2 métermázsa vasat ajándékozott. 
Szánthón a templom 219 frtnyi költséggel rendeztetett be. S.-Kazán a 
templom kivül és belől teljesen rendbeliozatott és a szükséges javítások 
mind a pap, mind a tanitólakon megtétettek. Nagy-Károlyban a templom 
510 fr t költség mellett vaspléhhel fedetett be. 
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X. Irodalmi munkásság. 

Az irodalom terén működtek: 
á) Gr atz Mór főesperes, ki „Nach der Arbeit" czimű IV. évfolyamú 

lapjának szerkesztése mellett, a „Blätter aus dem Tagebuche eines alten 
Presbyters" czimű röpiratát ir ta és adta ki s ezenkívül saját lapjába és 
más külföldi lapokba is számos czikket írt . 

b) Kalchbrenner Károly érd. főesperes, kinek „a délafrikai gombák-
ról" szóló értekezései a londoni „Greviler" czimü szemlében jelentek meg. 

c) Wéber Samu bélai lelkész, ki confirmatioi tanításának 2-ik köte-
tét adta ki, a „Toleranz Jubelpredigt" kiadását eszközölte és több érteke-
zést bocsátott közre. 

d) Philippi János iglói tanitó, ki a népiskolai osztályok számára írt 
földirati tankönyvének 2-ik bővített kiadását bocsátá közre. 

e) Zelenka Pál miskolczi lelkész, ki évkönyveinek szokott kiadása 
mellett a napi lapokban is több közérdekű értekezéssel lépett fel és 
használt a közügynek. 

f ) Hörk József eperjesi hit tanár, ki a Liturgika\ agyis az isteni tisztelet 
elmélete czimű 24 ívre terjedendő munkájára hirdet előfizetést. 

g) Czékus István, ki német konfirmatioi tanításának III-ik kiadását s 
a türelmi parancs 100 éves emlékére tar tot t predikáczióját adta ki és a 
hazai és külföldi lapokban több egyházi ügyben szólalt fel és bocsátott 
közre értekezéseket. 

Ki, ezzel jelentésem véget érvén, magamat a nm. és ft. egyházkerület 
további nagyrabecsült bizalmába s hitrokoni szeretetébe teljes tisztelettel 
ajánlom. 

Ezen nagy gonddal készült nagyérdekű és kimeritő jelen-
tés folytán 

1. Örömmel győződvén meg az egyházkerület arról, hogy 
superintendens úr mint s tiszai egyházkerület Sionának hűséges 
őre, sokoldalú, sok fáradtsággal és súlyos felelősséggel járó hi-
vatásában ezúttal is a nála már megszokott lángbuzgalmat s 
lankadatlan tevékenységet fejtve ki, az egyházak s isko-
lák felvirágoztatásán áldásosán munkálkodott: ezen kifej-
tett főpásztori hűséges sáfárkodásáért a közgyűlés nékie 
méltányló köszönetet szavaz, tett intézkedéseit helyesli s 



— «31 — 

őt további állandó bizalma és ragaszkodása felől bizto-
sítja. 

2. Meghatottan értesülvén a közgyűlés ezen jelentésből is 
arról, hogy koronás királyunk Ő felsége mily atyai szivvei haj-
lik a hozzá segélyért forduló egyházak és tanodák kéréseire 
s mily nagylelkű adományokkal járult a lefolyt évben is azok-
nak felsegéléséhez: a fejedelmi kegy ezen újabb nyilatkozataiért 
j könyvileg fejezi ki Ő Felsége irányában legmelegebb háláját azon 
óhajtással, hogy drága életét kedves hazánk s a benne legfőbb védurát 
nemcsak tekintő, de tettleg fel is találó ev. prot. egyházunk javára 
a kegyelem Istene terjessze hosszura s tegye országlását bol-
doggá és dicsővé. 

3. A néhai b. Radvánszky Antal egyetemes felügyelő el-
hunyta felett érzett mély fájdalmának s maradandó érdemei mél-
tatásának a gyűlés már az előző pontban adván jkönyvileg is 
is kifejezést, ezzel Superint. úrnak az ezen jelentés elején kife-
jezett kegyeletes indítványát már megelőzte. 

4. Bánatos részvéttel vevé a gyűlés a néhai Jankó Miklós 
ker.világi jegyző haláláról szóló jelentést is tudomásúl s az elköltözött-
nek, ki ezen egyházkerület gyűlésein 13 éveken keresztül vezette 
egész szakavatottsággal és dicséretes buzgalommal a jegyzői 
tollat s az egyházi élet mezején más irányban is elismerésre 
méltó tevékenységet fej tet t ki, váratlan elvesztése felett érzett 
őszinte fájdalmát ezennel jkönyvileg is kifejezi. 

5. A kislionti esp. elnökségnek már eddig is tapasztalt 
buzgalmától elvárja a gyűlés, hogy az egyházlátogatás alkalmá-
val felmerült hiányok orvoslását s az ezen czél érdekében Su-
perint. úr által elébe tűzött teendőket hovaelőbb teljesítse. 

IV (F.) A Jankó Miklós halála bekövetkeztében üresedésbe jött 

egyik világi jegyzői állásra 
egyhangú felkiáltás útján Marton János ochtinai és geczel-

falvi egyházfelügyelő választatván meg, mind ő, mind a múlt 
évi gyűlésen szintén a világi részről való jegyzőnek megválasz-
tatott de hivatalát még akkor el nem foglalt Dr. Markó Sán-
dor meleg szavakban köszönték meg a kerületnek bennök he-
lyezett bizalmát s rokonszenves éljenekkel lettek új állásaikban 
üdvözölve. 

V. (Z.) A múltévi gyűlés jegyzőkönyvének VI. pontjánál az elnökség 
abbeli jelentése, hogy ő Felségének a királynak, Miskolczon és vidékén 
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időzése legszerencsésebb alkalmából a választott küldöttség élén bemu-
ta t ta volt jobbágyi hódolatát s ő Felsége atyáskodó kegye felől a legke-
gyelmesebb biztositást vette, 

örvendetes tudomásul vétetett. 

VI. (Mt.) U. a. jk. VII-ik pontjánál olvastatott a nmlt. vallás és 
közokt. miniszterimnak 1881 october 24-én 31635 sz. a. kelt rendelete, 
melyben Szabó Györgyöt nagykázméri előkönyörgőnek — rendes vagy se-
géd tanítóságra alkalmazhatásának kizárásával — meghagyja, a tankötele-
seket pedig más hitfelekezet iskolájának látogatására kötelezi. 

Mihez tar tás végett tudomásúl vétetett. 

VII. (Mk) Felolvastatott a m. k. belügyminisztériumnak f. é. július 
hava 4-én 36671 sz. a. kelt körrendelete, melyben kijelenti, hogy a f. 
évi ápril 16-án 18613 sz. a. a könyöradomány-gyűjtések tárgyában ki-
adott, s némely helyt azon feltevésre okot szolgáltatott körrendelet, mint-
ha az ev. hitvallású tanodák ennek folytán régibb idő óta gyakorlott 
kéregetési jogaiktól elestek volna, az evang. egyház ezen tápintézeti ké-
regetéseire nem vonatkozliatik s az ezek tárgyában még 1873-ik évi 
május 31-én 15985 sz. a. k. szabályrendelet jelenleg is érvényben áll, 
minélfogva felhívja a törvényhatóságokat, hogy az ev. iskolák azon ki-
küldötteit, akik az illető superintendens által engedélyi záradékkal ellátott 
s az illető közigazgatási hatóság által láttamozott gyüjtőkönyvecskékkel 
s azonkívül a személyazonosságot megállapító hatósági bizonyitványnyal 
kiküldetésüket a meglátogatott községek elöljáróságánál igazolják, jóté-
kony czélú eljárásukban ne akadályozzák s végrehajtó közegeiket e te-
kintetben azonnal megfelelően utasitsák. 

Ezen körrendelet a kerületbeli középtanodákkal közölve 
lévén, tudomásúl vétetik. 

VIII. (Z) Olvastatott a magyar kir. vallás és közoktatásügyi minisz-
ternek 1198 ein. sz. alatti intézményével köztudomásra hozatal czéljából 
leérkezett s az üzleti biztositékúl elfogadható értékpapírokat felsoroló kör-
rendelet, melyszerint 

Üzleti biztositékúl a p. ii. igazgatás minden ágazatában a budapesti, 
illetőleg a bécsi tőzsdén legutóbb jegyzet de 14 napnál nem régibb napi 
árfolyam szerinti értékben, és soha a névértéken felül, a következő érték-
papirok fogadhatók el: 

1. Az összes magyar és osztrák állampapírok kivétel nélkül, ide ért-
a földtehermentesitési, szőlő-dészma-váltsági jelzálogos, úrbéri váltsági 
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kötvényeket, sóbánya-utalványokat és kamatozó (állami) pénztári jegye-
ket, állami sorsolási (nyeremény) kölcsönök sorsjegyeit (kötvényeit), a ma-
gyar állam tulajdonába átment budapesti lánczhid, magyar keleti és ti-
szavidéki vasutak elsőbbségi kötvényeit. 

2. Az osztrák-magyar monarchia egyik vagy másik állama részéről 
kamatbiztositást élvező és teljes üzletben álló magyar és osztrák vasutak 
elsőbbségi kötvényei. 

3. A magyar földhitelintézet záloglevelei és az osztrák-magyar bank 
illetőleg a volt szab. osztrák nemz. bank záloglevelei. 

4. A többi hazai pénzintézetek által kibocsátott záloglevelek, ameny-
nyiben ezen intézetek a m. kir. földmivelés-, ipar és kereskedelmi minisz-
tériumhoz minden év kezdetén felterjesztendő s ez által a pénzügymi-
niszterrel egyetértőleg megbírálandó üzleti kimutatásaikban igazolják, hogy 
üzletvezetésük a záloglevelek biztosításáról szóló 1876 évi XXXYI. t. cz. 
egyes határozmányainak megfelel, mi évről-évre a „Pénzügyi Közlönyben" 
közzé fog tétetni. (Lásd a „Pénzügyi Közlöny" f. é. 9-ik számát.) 

5. Ami a takarékpénztári könyvecskéket illeti, megengedtetik, hogy 
legfelebb egy évre terjedő ügyleteknél, jó hírnévnek örvendő helybeli vagy 
kerületbeli takarékpénztárak letéti könyvei a pénzügyi hatóságok és hiva-
talok részéről biztositékúl 5000 f r t erejéig névértékben elfogadtassanak. 

Az ezen körrendelettel ellenkező korábbi szabályok és rendeletek 
ezennel hatályon kívül helyeztetnek. 

A jelen határozatok egész kiterjedésükben a bánat-pénzűi elfogadandó 
értékpapírokra is alkalmazandók. 

Megjegyeztetik, hogy az osztrák cs. k. pénzügyminiszter f. é. június 
hó 3-án 176 l /F .M. sz. a. kelt átirata szerint intézkedett, miszerint az 
1 és 2 pontban jelzett magyar állampapírok és magyar vasúti elsőbbségi 
kötvények az osztrák hatóságok és hivatalok részéről is üzleti biztosité-
kúl elfogadtassanak. 

Tudomásúl szolgál. 

IX. (ML) Olvastatott a m. k. vallás- és közoktatási miniszternek 
f. é. január 1-én 1-ső sz. a. kelt rendelete, melyben a tanításnak az 
állami tanitó- és tanitónőképezdékben való irányzására vonatkozó intéz-
vényét tudomás és használat végett közli. 

Tudomásúl vétetett. 

X. (Mk). Superintendens úr bejelenti, hogy a kihágásokról szóló bün-
tető törvénykönyv 53 §-a legújabban a legfőbb Ítélőszék által is olyan 
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magyarázatot nyert, miszerint az a törvénytelen keresztelésekre nem al-
kalmazható. 

Miután superintendens úr jelentése szerint a protestáns 
egyház azon reményében, hogy az érintett 53 § a gyakran elő-
fordúló törvénytelen keresztelések megtorlását vonandja maga 
után, végleg csalódott: az egyetemes gyűlésre menendő képvise-
lőink oda utasíttatnak, hogy ott az ez által okozott sérelem 
orvoslása tárgyában szükséges ujabbi lépések megtételét szor-
galmazzák. 

XI. (Mk.) Superintendens úr bejelenti, miszerint oly esetben, midőn vegyes 
vallású házasulandó jegyesek között rokonsági vagy sógorsági bontó aka-
dály áll fen, a protestáns félre nézve a felmentvény a minisztérium által 
megadatik ugyan, de a katholikus félre nézve illetékes egyházi hatóságok 
a felmentvény megadását több esetben attól tették függővé, hogy a pro-
testáns fél a czélba vett házasságból születendő gyermekeknek a katholikus 
vallásban leendő nevelésére nézve téritvényt adjon s ha azt a prot. fél meg-
adni nem volt hajlandó, a felmentvény a katholikus egyházi ható-
ságok által megtagadtatott. Ez ellen superintendens úr egy legújabban fel-
merült ily esetnél am.k . vall. és és közokt. minisztériumhoz felfolyamodás-
sal élt ugyan, azonban ez—augusztus 1-én 2337 7 sz. a. k. leiratában — ezen 
folyamodást elutasitá azon indokolással, hogy hatáskörén kivűl esik a 
katholikus félre nézve illetékes egyházi hatóság által megtagadott felment-
vény kiadása, miért is superint. úr e tekintetben a gyűlést intézke-
désre hivja fel. 

A gyűlés sajnosan értesült superintendens úr előadásából 
arról, hogy az általa előterjesztett ügyben követett eljárása je-
lenleg fenálló törvényeink hiányosságánál fogva sikerre nem 
vezetett. Mivel pedig oly visszás állapotnak, mely szerint a 
felmentvény megadásának joga — az egyéni szabadság korlátozá-
sával, — törvénvtelen téritvények kieszközlésére is felhasználható, 

/ *J %J i 

mielőbbi megszüntetését a vallásszabadság és jogegyenlőség 
elvei követelik: a kerületi gyűlés ezen ügyet egyetemes gyűlé-
sünknek komoly figyelmébe ajánlja s felkéri kerületünknek oda ki-
küldött képviselőit, igyekezzenek kieszközölni, hogy az egyetemes 
gyűlés a fentkifejtett viszásságnak törvényhozási úton leendő elhárí-
tását kérelmezze. 

XII. ÓF.) Olvastatott a m. k. vallás és közokt. miniszternek 
f. é. márcz 25-én 10052 sz. a. k. leirata, melyben kijelentvén,hogy tudo-
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mására jött, miszerint az eperjesi ev. collégiumbaii pánszláv irányú moz-
galmak kaptak lábra, magát értesíttetni kívánja az ezek ellenében eddig 
egyházhatóságilag tett intézkedések iránt. 

ŕ 

Úgyszintén olvastatott a m. k. vallás és közoktatási miniszter-
nek Budapesten f. évi apr. 24-én 11519 sz. alatt kelt leirata, melyben he-
lyeslőleg vévén tudomásul az eperjesi főiskola kebelében felmerült pánszláv 
irányú államellenes üzelmek tárgyában tet t s neki bejelentett addigi 
lépéseket, tudatja, miszerint intézkedett, hogy a pánszláv titkos társulat 
alakítása miatt kizárt hat képezdei növendék s a jogakadémiából szintén 
kizárt egy joghallgató ne csak az összes hazai de az osztrák monarchiában 
találtató összes tanintézetekből is kizárassanak s a vizsgálat befejezte 
előtt Eperjesről elköltözött egy theologus semmi autonom egyházi állo-
másra ne alkalmaztassák; tudatja továbbá, miszerint a hasonló üzelmek 
miatt 14 pozsonyi lyceumi növendék irányában a tanodai hatóság részé-
ről alkalmazva lett enyhe büntetés alkalmából kinyilatkoztatá a dunánin-
neni ev. superint. előtt, hogy amennyiben az önkormányzati eljárás nem 
bizonyúlna elég erősnek a baj kiirtására, ez esetben a kormány kénysze-
rítve lesz az államérdek megóvásának forrásából meríteni a tanácsot, 
mely eljárásában vezérelni fogja s megjegyzi végül, miszerint a szintén 
pánszláv iránnyal vádolt „Národné Noviny" czimű lap szerkesztősége s 
a hasonló gyanúban álló „Szlávia" biztosító intézet ellenében szüksé-
geseknek mutatkozott lépések megtétele iránt szintén intézkedett. 

Olvastatott továbbá a vall. és közokt. miniszternek f. é. máj. 14-én 
1445 ein. sz. a. k. leirata, melyben a „Detvan" nevű s a prágai egyetemen főkép a 
magyarhoni iskolák tót származású növendékeinek pánszláv szellemben 
való izgatására alakúit egylethez való csatlakozást vagy az azzal való 
bárminő érintkezést a legszigorúbban tilalmazza. 

Olvastatott ezután ugyancsak a nm. m. k. vallás- és közokt. mi-
niszteriumnak f. é.julius 5-én 988 ein. sz. a. k. leirata, melyben a Brünnben 
megjelenő „Orlice" czimű lap odairányúló izgatására hivja fel ovaintőleg 
a figyelmet, hogy a magyarhoni tótok fogadják el irodalmi nyelvűi a 
cseh-morva nyelvet. 

Végül olvastatott a s.-zempléni egyházmegye papi és tanítói kara 
részéről kiállított nyilatkozat, melyben az illetők tiltakozva a panszlavis-
mus vádja ellen kijelentik, miszerint ez irányzat ellen mindenütt testü-
letileg akarnak küzdeni s n e m e n g e d i k , h o g y az ezen szellemtől áthatott papok 
vagy tanítók a jelzett esperességben egyházi hivatalt viselhessenek. 

Miután a gyűlés a fentebbiekből, de egyéb jelenségekből is 
azon szomorú meggyőződést meriti, miszerint :ujabb időben élén-
kebb kezd lenni azon szláv üzelem, mely hazaellenes czélok 
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felé törekszik az által, hogy fajgyűlölet szításával a nemzeti 
egység kötelékét lázit j a, — 

miután ezen üzelem a többi közt különösen evang. egy-
házunkat s annak iskoláit is választotta működési helyéül s egy-
ház kerületünkben is lehetnek egyházi tisztviselők, kik akár 
egy ábrándos nagy „Szlávia" s igy kifelé gravitáló törekvés 
szolgálatában állanak, akár túlzott tót nemzetiségi buzgalom-
mal a magyar nemzeti nyelv irányában ellenséges állást fog-
lalnak el, — 

miután nem tűrhető, hogy haza- és törvényellenes ily üzel-
mek egyházunk autonom szervezetének köpenyege alatt folyja-
nak s az országos gyűlölet, utálat és gúny tárgyává tegyék 
a lutheránus nevet, — 

miután ezen üzelmek szálait maga az országos kormány 
— fájdalom, nem ok nélkül — ág. evang. egyházunkban is keresi és 
leirataiban igen helyesen már is hangsúlyozza, hogy az ily 
haza- és alkotmány-ellenes üzelmek iránti intézkedések meg-
tétele, tekintettel az evang. egyháznak az államhoz való viszo-
nyára, nem csupán az autonom egyház jogköréhez tartozik, sőt 
határozottan kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzati el-
járás nem bizonyúlna elég erősnek a baj kiirtására, az eset-
ben a kormány kényszeritve lesz az államérdek forrásából me-
ríteni a tanácsot, mely eljárásában vezérelni fogja, — 

miután igy egyházunk legdrágább kincse és eddigi véd-
pajzsa: féltékenyen őrzött autonomiánk is veszélyeztetik, — 

miután végre magyarhoni evang. egyházunk egykori jó hír-
neve magyar hazánk közös érdekében is azt követeli, hogy 
egyházunkat megbélyegző ily üzelmek terjedése megakadályoz-
tassák s ezen veszedelmes irányú törekvések ellen határozottan 
lépjen fel egyházkerületünk is : annálfogva addig is, inig az egyetemes 
gyűlés ily űzelmeknek akár megtorlására, akár meggátlására saját 
hatáskörében lehető intézkedéseket fog tehetni, ki mondja az egyház-
kerületi gyűlés, mint ahogy azt már más egyházkérületeknek magyar 
hazafias érzelmű több esperességei is kimondották, a következőket: 

1. A tiszai ág. h. evang. egyházkerület kötelességének ös-
meri, hatalmában álló minden eszközzel, a magyarellenes tót 
szellem terjedését akadályozni s a panszlavismus szolgálatában 
állók ellen a polgári hatóságot is ide czélzó hazafias törek-
véseiben támogatni, esetleg segítségét is igénybe venni. 

2. Lelkészi, tanítói vagy felügyelői hivatal viselhetésé-
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hez honi tanodákban végzett tanfolyam s a magyar nyelv he-
lyes ismerete elengedhetetlen kellék, a magvar nyelv érdeké-
nek ápolására pedig a hivatalos esküben is köteleztessenek az 
egyház szolgái és hivatalnokai. 

3. Ezennel kánoni vétségnek jelentetik ki az, ha valaki 
szóval vagy tettel nyilvánitja, hogy a magyar nemzetnek s a 
magyar nemzeti törekvéseknek ellensége s az ilyen egyén egy-
házkerületünkben sem lelkészi, sem felügyelői, sem tanári vagy 
tanítói hivatalra nem bocsátható; azok pedig, kik már hiva-
talban vannak s ily merényletre vetemednek, esetről esetre hivatal-
tól való felfüggesztés mellett fegyelmi kereset alá vonandók, 
s gyermekeik, ha iskolai pályán vannak, az egyháznak és 
tanodának semminemű jótéteményeiben nem részesülhetnek. 

4. Az iskolákban használt tankönyvek szoros ellenőrzés 
alatt tartassanak. 

5. Az egyetemes gyűlésre menendő képviselőinknek utasítá-
sul adatik, hogy ott az e. k. gyűlés határozatainak egyetemes 
érvényt szerezni törekedjenek. 

XIII. (F.) Az elnökség beterjeszti a m. é. egyh. ker. gyűlés jköny-
vének XIII pontjában egy újabb egyházrendezeti javaslat elkészitésére ki-
küldött nagy bizottság f. é. márczius 14, 15 ésl 6-ik napjain Miskolczon meg-
tar tot t ülésezésének jkönyvét s az ezen bizottság által kidolgozott és az 
egyházalkotmányt, törvénykezést, iskolai és pénz- s vagyonügyet felölelő 
újabb egyházrendezeti javaslatot. 

Ezen nagyhorderejű ügyben a következő határozatok hozzattak : 
1. A beterjesztett munkálat és az arra vonatkozó nagybiz. jkönyv 

kellő számú példányokban s lehetőleg f.évi november 1-éig nyomattas-
sanak ki és pedig — egyrészt az egyházrendezeti előmunkálatok költ-
ségei által már is erősen igénybe vett s ez idő szerint nagyon kimerült 
ker. pénztár megkímélése tekintetetéből, de továbbá azon okból is5 

mert mindazokról, kikről feltehető, hogy a nevezett mun-
kálatot tüzetesebben fogják tanúlmányozni és tárgyalni, feltehe-
tő egyszersmind a magyarnyelvnek ismerete is és mert végűi 
a kérdéses munkálatnak német- és szlávnyelvre leendő lefordí-
tása hosszabb időt igényelvén, az egyházrendezet életbelépteté-
sét megint csak hátráltatná — kizárólag csak magyar nyelven. 

2. Ezen ekként kinyomatandó jkönyv és munkálat közöl-
tessék az esperességek út ján haladéktalanúl az egyházakkal és 
tanintézetekkel beható alkotmányos tárgyalás czéljából, oly fel-
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hivás mellett, miszerint ezek ezen rendezeti javaslatra s a jkönyv-
ben foglalt indítványokra vonatkozó véleményeiket s netaláni 
módosításaikat illetékes esperességiikhöz oly idejekorán terjesz-
szék fel, hogy az esperességek legkésőbb jövő évi július köze-
péig megtartandó gyűléseiken ezen felterjesztéseket tárgyalhas-
sák s összeegyeztethessék, az esperességeknek eként megalakú-
landó véleményeit s észrevételeit pedig a m. é. jkönyv XIII 
pontjában kiküldött s az egyházmegyei elnökségekkel ezennel 
kibővített nagybizottság újból megvizsgálja s összeegyeztetni 
igyekezzék és véleményes jelentesét, még pedig az egyházak, 
tanodák s esperességek lényegesb módosítási javaslatainak s meg-
jegyzéseinek felsorolásával kellő számú példányokban kinyomat-
va terjessze végleges eldöntés czéljából a jövő évi kerületi 
gyűlés elébe. 

3. Mindaddig, mig a szorosb értelemben vett egyházrendezet 
szövege végleg megállapítva nincs, nem lévén tudható, mi és mennyi 
az, ami az „utasítások" rovatába utalandó, utóbbiakra nézve a 
gyűlés—ismétlések, esetleg kihagyások s netaláni ellenmondások 
elkerülése czéljából —csak akkor kiván intézkedni, ha maga a szo-
rosb értelemben vett rendezet szövege közgyűlésileg végérvényesen 
megállapítva és elfogadva lesz. 

XIV. (Z) A múlt évi gyűlés jegyzőkönyvének XIV pontjánál felvéte-
tett az elnökség abbeli jelentése, hogy az elmúlt évben tar tot t egyetemes 
gyűlés a theol. akadémia felállítására vonatkozó szerződési jvaslatot el-
fogadta, .magát a szerződést a társalapító pozsonyi egyházzal megkötötte 
az akadémiának a folyó évben való megnyitását elrendelte, az annak 
szervezésére és kezelésére hívatott nagy bizottságot az egyetemes felügye-
lő elnöklete alatt 25 taggal megalakította,valamint hogy ez utóbbiak sorába egy-
házkerületűnkből superintendens uron, mint hivatalból való tagon kívül el-
nöklő kerületi felügyelő, Bánó József és Zelenka Pál leitek beválasztva. 

Olvastatott továbbá a theol. akadémia nagy bizottságának f. évi júl. 
4-iki üléséből kelt átirata, melyben tudtúl adván azt, hogy ezen 
theol akadémia f. év szept. elsejével nyittatik meg ünnepélyesen, illetőleg a 
nevezett napon 6 tanár vezetése alatt 4 évi tanfolyamra berendezve meg 
kezdi működését, felkéri az egyházkerületet egyrészt arra, hogy ez az elvál-
lalt 250 frtot félévi részletekben utalványoztassa ki s az első félévi rész-
letet folyó évi szept. elsejére előre fizesse le, —- másrészt pedig arra 
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is, hogy a theol. akadémia tanárainak kerületi nyugdíjintézetünkbe való 
elfogadása s az erre vonatkozó feltételek iránt nyilatkozzék. 

Olvastatott végűi a nyugdijintézeti választmánynak a nagybizottság-
utóbbi kérelmére vonatkozó véleményes jelentése, mely szerint a theol. 
akadémia ujon választott tanárai kerület nyugdíjintézetünkbe a dunántúli 
ker. nyugdíjintézettel felváltva volnának befogadhatok oly módon, hogy az 
egyik tanár mindig a tiszai, a másik a dunántúli kerület nyugdíjintézeténél 
biztosíttatnék az intézeti szabályok részletezte feltételek mellett. 

A gyűlés örömmel vévén a theol. akadémia megnyitásának 
nagy tényét tudomásúl, üdvözlő iratával kiván részt venni ezen 
ünnepélyes megnyitáson, a 250 frtnak félévenkint előre, legkö-
zelebb f. évi szeptember elsejére való kifizetését a közigazgatá-
si pénztárra utalványozza, a nyugdijintézeti választmány véle-
ményes jelentését határozati erőre emeli s mindezekről a theol 
akadémia nagy bizottságát jegyzőkönyvi kivonaton értesíttetni 
rendeli. 

XV. (Mt) Az ösztöndijjak kiosztására vonatkozó javaslattétel czéljából 

Lichtenstein József esp. felügyelő és Bartholomaeiiesz 
László főesperes ikerelnöklete alatt Szontagh Pál, Topseher 
György, Gratz Mór és Tillisch János küldetnek ki, véleményes 
jelentésök a gyűlés másodnapjára elváratván. 

Másnap, aug. 17-én a gyűlés folytattatván 

XVI. (F.) Az előző napon hozott határozatok az I ponttól a XV-ikig 
hitelesíttettek 

XVII. (F.) A múlt évi gyűl. jkönyvének XVI. pontjánál tárgyaltatván 
az „egyetemes alap" ügye 

az esperességek szavazattöbbségével kimondotta a gyűlés, 
hogy azon elvet, miszerint úgy a most létező, mint a jövőben 
alapítandó családok e czélra egyszer-mindenkorra megadóztas-
sanak, átalánosságban elfogadva, a részletes tervezetnek javas-
latképen való kidolgozását s alkotmányos tárgyalás czéljából az 
egyházakhoz leendő leterjesztését az egyetemes gyűléstől várja. 

XVIII. (Alk.) Olvastatott a múlt évi kerületi gyűlés XVII pontjában 
az egyházkerületi árvaház létesítése czéljából kiküldött bizottságnak je-
lentése, melyben tudatja, lingy a múlt évben megindított gyűjtés folytán 
rendes tagoktól 100 írtjával 1200 frt , rendkívüli tagoktól 50 frtjával 
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100 írt, 6 f r t évi j árúiékot fizető rendes tagoktól 220 frt , 3 frt évi já-
rúlékot fizető rendkívüli tagoktól 144 fr t 15 kr s pártoló tagoktól 1089 
fr t 89 kr, összesen tehát 3474 f r t 4 kr folyt be, miből levonva a felhívások 
nyomtatása s postabér czimén felmerült 38 f r t 58 krnyi kiadást, az ár-
vaház vagyona jelenleg 3435 fr t 46 krt tesz ki. E jelentés kapcsában a 
bizottság több rendbeli indítványt is terjeszt a gyűlés elé s azon remé-
nyének ád kifejezést, hogy azok elfogadtatása esetében az árvaház már 
a jövő évben legalább 10 árvával meg lesz nyitható. Végűi beterjeszti a 

bizottság az alapszabálytervezetet is. 

A kerületi gyűlés örvendetes tudomásúl veszi az árvaházi 
bizottság eddigi munkálkodásának s az egy év alatt eszközölt 
gyűjtésnek eredményét s amidőn a kegyes adakozóknak e szent 
czélra felajánlott adományaikért hálás köszönetet mond, vezé-
reltetve azon óhajtás által, hogy a kerületi árvaház már a jövő 
évben létesíthető legyen, a bizottság indítványai folytán követ-
kező határozatokban állapodott meg : 

1. Tekintettel arra, hogy a kerület a tűzkárbiztositási alapot 
az 1880-ik évben Dobsinán tartot t gyűlésének V jkvi pont-
jában azon esetre, ha az egyetemes theologiai akadémia 
Eperjesen létesíttetnék, ezen intézet czéljaira felajánlotta, ezen 
akadémia pedig azóta véglegesen Pozsonyban lett felállítva s 
ennélfogva a tűzbiztositási alap a kerület szabad rendelkezése 
alá vissza eset t : az egyházkerület ezen jelenleg 4493 frtot tevő 
tűzbiztositási alapot a kerületi árvaház alaptőkéjének gyarapí-
tá sára felajánlja s azt az árvaházi alaphoz csatoltatni rendeli, 
oly kikötéssel, hogy a tőke épségben maradván, csak a kamatok 
fordíttassanak az árvaház szükségleteinek fedezésére. 

2. Felkéretnek azon egyházak, melyek az árvaházra még 
nem adakoztak, hogy ezen nemcsak a humanitás s embersze-
retet szempontjából fontos, de egyházunk jövőjére nézve is 
nagy horderejű nemes czél előmozdítására az egyháztagok kö-
rében gyűjtést rendezzenek s kegyadományaikat lehetőleg a 
folyó 1882-ik év végéig superintendens úrhoz küldjék be. Felké-
retnek továbbá úgy magok az egyházak, mint az egyházi hiva-
talnokok s egyházhívek arra is, hogy az intézet alapító, illetve 
rendes vagy rendkívüli tagjai közé belépni s az árvaház ügyét 
átalán buzgóan felkarolni szíveskedjenek. 
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3. Megbízza a kerület az árvaliázi bizottságot, hogy kegy-
adományokért Ő felségéhez koronás királyunkhoz, valamint a 
Gusztáv Adolf egylethez és annak németországi nőegyleteihez 
is folyamodjék. 

4. Az ez ügyben eljárt bizottságnak s annak élén super-
intendens úrnak kifejtett buzgalmáért s fáradhatlan munkássá-
gáért méltányló elismerést szavazván, a kerület ugyanezen bi-
zottságot a gyűjtés folytatásával és az árvaház létesitesével is 
megbízza. 

5. Az ideiglenes pénztárnok Juszth János rozsnyói tanár 
által az árvaliázi gyűjtés kezdetétől a f. é. augusztus 8-ig veze-
tet t számadás helyesnek találtatván, a gyűlés nevezett pénztár-
noknak eddigi fáradozásáért köszönetetet mond, őt ezen számadá-
sokra nézve a további számadástétel kötelezettsége alól feloldozza 
s mint rendes pénztárnokot állandósítja; a számadást pedig, mely 
az adakozók névsorát foglalja magában, ezen jegyzőkönyv mellék-
leteként,de azonkívül még ezerkülönpéldánybanis kinyomatni rendeli. 

6. Az alapszabálytervezet pontonkét felolvastatván s tár-
gyaltatván, a következő — szintén ezer különpéldányban is kinyo-
matandó — szövegezésben fogadtatott el. 

A Rozsnyón felállítandó tiszakerületi ág. hitv. ev. árvaház 
alapszabályai. 

I. C z él és eszköz. 
1. §. A tiszakerűleti ev. árvaház czélja az ág. liítv ev. protestáns 

vallásfelekezethez tartozó vagyon- és segélynélkflli árvák neveltetése, mit 
a kerület részint a Rozsnyón felállítandó árvaház fentartása, részint 
egyéb segélyezések által törekszik elérni. 

2. §. Ezen czél elérésére szolgálnak 
a) az alapító tagok alapitványai, 
b) a rendes és rendkívüli tagok évi járuléka, 
c) az e czélra tet t ajánlatok, hagyományok és más rendkívüli 

jövedelmek, 
d) a tartaléktőke kamatja s az á r v a h á z vagyonának jövedelme. 

II. A kerületi árvaház fentartói. 

3.§. Fentartója az árvaháznak maga a kerület, az intézet alapító- rendes 
és rendkívüli tagjai által s ez intézi annak ügyeit a ker. gyűlésen megválasztott 
egy férfi-és egy nöbizottságútján. Rendes tagok azon egyházak, testületek, 

férfiak és nők, melyek vagy kik az árvaház pénztárába három éven át évenként 
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hat frtot befizetni magokat kötelezik, rendkívüli tagok pedig azok, kik 
az egylet czéljához évenként három fr t ta l járulnak, szintén legalább három 
évre szóló kötelezettség mellett. 

4. §. A rendes tag évi járúlékát tókesitheti is az által, ha egyszerre 
100 frtot letesz, mely esetben örökös rendes taggá válik s részesül a 
rendes tag minden jogaiban anélkül, hogy köteles lenne valami új járu-
lékot fizetni. 

5. §. Aki 1000 azaz ezer frtot adományoz, az alapító taggá leend, 
és nemcsak a rendes tagok minden jogaiban haláláig részesül, hanem azon 
felül jogában álland mindig egy az alapszabályok kívánalmainak megfelelő árvát 
saját választása szerint vétetni fel az árvaházba; e jog azonban csak 
személyét illetvén, örökőseire át nem száll, míg azon alapító tagnak, ki 
1500 ftnyi alapítványt tesz, alapító tagsági jogai örököseire is átszállanak. 

6. §. Az egyházkerület a kerületi bizottság javaslata folytán tiszte-
letbeli tagokat is nevez ki oly férfiak és nők sorából, kik az árvaház 
gyarapítása ügyében magoknak különös érdemeket szereztek. 

7. §. Mind a rendes, mind a rendkívüli tagok kötelesek évi járulé-
kaikat az év folytán befizetni vagy a pénztárnokhoz bérmentesen bekül-
deni s ha a felvállalt 3 évi lekötelezettség leteltével kilépni akarnak,ezt az utolsó 
év letelte előtt legalább SHióvalaker. bizottság elnökének írásban bejelenteni. 

8. §. A rendes tagok jogai a következők: a ker. bizottság árvaházi 
közgyűlésén részt vehetnek, indítványokat tehetnek és szavazhatnak s 
egyes árvákat a bizottság figyelmébe ajánlhatnak, mely ajánlási joggal 
azonban a rendkívüli tagok is élhetnek. 

III. A közgyűlés. 
r 

9. §. Arvaházi közgyűlés a ker. bizottság nevében évenként egyszer, 
szükség esetén többször is hivatik egybe annak elnöke vagy alelnöke 
által egyházi uton. A közgyűlésen minden rendes tagnak egy-egy 
szavazata van s a meghatalmazottak általi képviseltetés csupán egyházak s 
testületek részére van megengedve. A közgyűlés akkor határozatképes, ha 
legalább 15 rendes tag van jelen és határozata akkor érvényes, ha azt 
a kerületi közgyűlés jóváhagyja. 

10. §. A ker. bizottsági közgyűlés rendelkezik felelősség terhe alatt 
az árvaház vagyonával, megvizsgáltatja egy saját kebeléből kiküldött bizott-
ság által a lefolyt évi számadást, megállapítja s kerületi jóváhagyás alá 
terjeszti a jövő év költségvetését, meghatározza a felveendő árvák szá-
mát, javaslatot tesz a férfi- és nőválasztmány, valamint a tiszte-
letbeli tagok s az árvaatya megválasztására és ez utóbbinak évi 
fizetésére nézve s határoz az egyes tagok által tett indítványok felett 
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Minden határozat és választás átalános szavazattöbbséggel hozatik. illetve ej-
tetik meg s ha a választásoknál a választandók teljes száma az első választáskor 
az átalános szótöbbséget nyertekből ki nem telnék, a még hiányzó helyekre új vá-
lasztás történik, de már akkor a viszonyos többséget nyertek közül csak 
kétannyi közt,mint ahány betöltendő hely van.Minden választás titkos szavazás-
sal hajtatik végre. Ha a szabályszerüleg egybehívott közgyűlésre nem je-
lenik meg 15 rendes tag s e miatt ezen első gyűlés nem lenne határo-
zatképes, ez esetben a szokott módon egy második közgyűlés hivatik 
össze, melyen a megjelent tagok azok számára való tekintet nélkül vég-
érvényesen határoznak és választanak. 

IV. A bizottság. 
11 §. A bizottság 15 férfi- és 14 nőtagból áll, kik két elkülönített 

testületet képeznek, melyeknek élére a kerület a bizottság javaslata foly-
tán egy-egy elnököt és egy alelnököt állít s ezen testületek külön ta-
nácskoznak és külön jogokkal is vannak felruházva. Rendkívüli esetek-
ben a két bizottság együtt is tanácskozhatik. A női bizottság első elnök-
nője „védaszszonyK czímmel ruháztatik fel. 

12 §. A bizotság mindkét része a kerület által három évre választa-
tik a rendes tagok sorából oly formán, hogy évenként a bizottság mind-
két részének egy harmada — és pedig az első és második évben sorshúzás 
útján, a harmadik valamint minden azutáni évben pedig a bárom évet már ki-
töltött egy-egy harmadrész—kilépvén, azok helyett új tagok választatnak, 
azonban a kilépő tagok is újra választhatók. 

13 §. A férfibizottság rendelkezik az egylet vagyonával s megköti 
az árvaház nevében a szükséges szerződéseket, felveszi az árvaházba és elereszti 
abból az árvákat, megállapítja az óra- s házrendet Javaslatot terjeszt a köz-
gyűlés elébe a megválasztandó árvaatyára s annak évi fizetésére vonatkozólag, 
választja az orvost, pénztárnokot, jegyzőt s a segédszemélyzetet, és meghatá-
rozza azok fizetését s az e czélra rendre kinevezett megbízottjai által folyton 
felügyelteti s ellenőrizteti az árvaintézetben a tanítást, fegyelmet, az árvaatya 
összes eljárását és az árvákkal való bánásmódját, azoknak mikénti elfog-
lalását, egyszóval az árvák nevelését és tanítását, intézkedik az árvák 
ellátása, ruházata és azoknak, akik netalán a házon kivűl volnának elhelyezve, 
rendkívüli segélyezése iránt, ellenőrizteti a pénztárnokot, megvizsgálja s éven-
ként felterjeszti a bizottsági és kerületi közgyűléshez az év végével minden 
esetre bezárandó számadásokat, a vagyonállást, valamint az évi tudósítást, a 
jövő évi költségvetésre s más ügyekre vonatkozó javaslatait s vegrehajtja a ker. 
közgyűlés határozatait. A bizottság minden hó elején rendesen egybegyűl, 
de a szükséghez képest többször is összehívható, egybehívat!k pedig az 
elnök vagv ennek akadálvoztatása esetében az alelnök által. Határozati 
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képességre az elnökön vagy alelnökön kívül legalább 7 bizottsági tagnak 
jelenléte szükséges és a határozatok mindig a jelenlevők szótöbségével 
hozatnak. 

14 §. A férfi bizottság elnöke képviseli az árvaházat a hatóságok és 
más személyekkel szemben, nála és rendelkezésére áll az árvaház pecsét-
je, ő utalványozza ki a kifizetendő összegeket, ő vizsgálja meg évenkint 
többször a pénztárt, gondoskodik a jövedelmek szaporításáról, szemmel 
tar t ja az árvaház kezelését s elnököl a köz- a férfi- és együttes gyűlése-
ken. Az elnököt ennek akadályoztatása esetében az alelnök helyettesíti, kik 
egyébiránt a teendőket egymás közt meg is oszthatják. 

15 §. A női bizottság gyűlési szabályai a határozatképességre, sza-
vazásra stb.-re nézve a férfi bizottságéival azonosak, teendői pedig: 
az árvaház belső kezelését szemmel tartani, a háztartást berendezni, 
és ellenőrizni, az árvák ruházatáról, ápolásáról, t isztántartásáról s a kikép-
zett leánykák elhelyezéséről gondoskodni. Ezen bizottság minden hó utói-
só hetében gyűl össze rendesen, de egybehivathatik többször is elnöknője 
által. Ezen bizottság e czélra rendre felváltva megbízott két-két tagja 
által folytonosan felügyelteti az árvaház kezelését, akik a kissebb hi-
ányokat azok minőségéhez képest magok vagy a férfibizottságnak a 
felügyeletet velők egyidejűleg teljesítő tagjával egyetértőleg orvosolják, a na-
gyobb bajokat pedig a férfi- illetőleg női bizottságnak orvoslás végett be-
jelentik. Rendkívüli esetekben a női és férfibizottság együttes ülést is 
tar thatnak. 

V. A tisztviselők. 

16 §. Az árvaháznak feje az árvaatya, kinek képzett néptanítónak 
és nevelőnek kell lennie. Az árvaatya kötelessége az intézetben szigorú 
rendet tartani, a gyermekek teendőit a megszabott házi és órarend értel-
mében kora reggeltől estig szabályozni, az alsó osztálybelieket a szokott 
iskolai órákban oktatni, a felsőbb osztálybelieket iskolai teendőik elvége-
zésére szorítani, szükség esetén őket azokra előkészíteni, mindnyájának 
erkölcsiségét szives bánásmód, oktatás és jó példaadás által fejteni, játé-
kaikat, testgyakorlataikat s munkálkodásukat vezetni s reájok nappal és 
éjjel felügyelni és ügyeltetni. Ezen czélból az árvaház egész személyzete, 
beleszámítva a netaláni segédtanítót i s , alatta áll és rendele-
teit teljesitni köteles. Az árvaatya az intézetben lakik, az árvák-
kal egy asztalnál étkezés a férfibizottság, illetve ennek útján a bizott-
sági közgyűlés javaslatára a kerület által neveztetik ki s évi fize-
tését is ez határozza meg. Kívánatos, de nem múlhatlanúl szükséges, hogy 
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az árvaatya nős legyen, mely esetben neje gyakorolja a leánykák felett a fel-
ügyeletet, oktatja őket a női munkákban, bat azok erkölcsi fejlesztésére 
és férjének az ő hivatásában minden tekintetben segélyére van. 

17 §. Az árvaatya rendelkezése alatt áll az intézet gazdasszonya. A 
gazdasszony vezeti a háztartást , mosást, a szobák tisztántarását, az ár-
vák ruházatának kijavítását ; a leánykákkal egy teremben hál s ha az 
árvaatya nem nős, ő végezi az árvaatya nejének (árva-anyának) szánt 
teendőket is. Alatta áll a szakácsné és a konyhai eselédség. — Úgy az 
árvaatya nejének, mint ennek nem létében a felvett gazdasszonynak já-
rulékait a női bizottság, illetve ennek útján a bizottsági közgyűlés javas-
lata alapján a ker. gyűlés határozza meg. Mivel pedig szükséges, hogy 
legalább két rendelkező nő legyen az árvaházban, azért, ha az árvaatya 
nőtlen, a gazdasszony mellé még egy női segéd fog alkalmaztatni. 

18 §. A pénztárnokot a férfibizottság választja. A pénztárnok köte-
lessége: rendes pénztári naplót vezetni, a helybeli tagok járulékait be-
szedetni, minden járulékot és adományt hírlapok útján a bizottsághoz 
benyújtott havi értesítései nyomán közzétenni, illetőleg nyugtázni, minden 
bevételi és kiadási tétel igazolásáról gondoskodni, minden év végével szá-
madását, a vagyonállás kimutatását és a jövő évi költségvetés tervezetét 
a bizottságnak a közgyűlés megtartása előtt anynyi idővel, hogy azokat 
a bizottság előre megvizsgálhassa, teljesen elkészítve beadni, a kinyoman-
dó s a közgyűlésnek bemutatandó évi űzletjelentést a jegyző segítségé-
vel kidolgozni, végre az árvaház értékpirjait az elnök ellenzárlata mellett 
megőrizni. 

19 §. A jegyző a férfi bizottság által választatik; Ő viszi a közgyű-
lések és a bizottsági ülések jegyzőkönyvét, kiadja a végzéseket s végez 
mindenféle Írásbeli munkálatot, bele értve az elnöki levelezéseket is és 
a pénztárnokkal egyetemben kinyomatás alá elkészíti az évi tudósítást. 

VI Alapszabályváltoztatás és-feloszlás. 

20. Az alapszabályokat az egyházkerületi közgyűlés módosítja a férfi 
és nőbizottság javaslata folytán. 

21 §. Ugyanezen eljárás követendő a netaláni feloszlásnál is, mely 
esetben az árvaház vagyona a kerületi gyűlés rendelkezése alá esik, a 
vagyon azonban fel nem osztható, hanem valamely más egyházi nemes 
czélra, vagy jótékony intézet felsegélésére fordítandó. 

XIX. (F.) A múlt évi gyűlés jkönyvének XVIII pontjánál jelenti 
superintendens úr, hogy mind a rozsnyói, mind az eperjesi egyház dicsé-
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retes és sikeres ügyszeretettel munkálkodnak a kebelükben életbelépte-
tendő egyházkerületi felsőbb leányiskolák érdekében. 

A jelentés elismerő s örvendetes tudomásúl vétetik és a 
nemes czélú ügy továbbfejlesztése úgy a fentnevezett, mint a 
többi egyházaknak s minden hitsorsosnak buzgalmába s áldo-
zatkész pártfogásába továbbra is melegen ajánltatik. 

XX. (Mk.) Olvastatott a Baldácsi alapítványi bizottságnak Budapesten 
folyó évi ápril 1-én kelt jelentése, melyben tudatja, hogy az alapítványi 
birtokok tulajdonjoga — a kőtelki ingatlanokat s regale jogokat kivéve 
— tisztába hozatott s biztosíttatott, hogy az 1881-ik évfolyamán a bir-
tokviszonyok rendeztettek s több rendbeli tartozások kfizettettek, a nagy-
kürüi birtokon régi épületek anyagának felhasznalásával két új dohányoslak 
építtetett, továbbá hogy a tiszaszabályozási munkálatok folytán az ala-
pítványi birtokok árterei mivelhetőkké lettek s habár még némi teendők 
hátra vannak, mindamellett, miután a bizottság legnagyobb részben befe-
jezte az alapítványi birtokok rendezését, elérkezettnek látja az időt, hogy fel-
hívja az egyházkerületeket arra, miszerint az alapítvány jövendő fentartása, 
biztosítása s kezelése iránt intézkedjenek s tekintettel az ág. h. ev. egy-
házkerületek 1881-ik évi egyetemes gyűlésének a továbbiakra nézve a kez-
deményezést ezen bizottságtól váró határozatára is, e tekintetben követ-
kezőkben adja véleményét: 

Habár az 1883-ik évtől kezdve 8000 frtnyi elosztható jövedelemfeles-
leg fog mutatkozni, mindazonáltal — miután ez 11 superintendentia közt 
osztandó fel s az alapító levél 3 czélt tűz k i é s i g y e czélok alig érezhető 
támogatást nyernének — czélszerűnek vélné a bizottság, ha a jövedelem 
feleslege még 3 — 4 éven át a bekebelezett terhek törlesztésére fordít-
tatnék. 

Sőt hogy az alapítvány évről évre növekedjék, szükségesnek látná 
a bizottság, hogy az alapítványi szabályzatban kimondassák, miszerint a 
jövedelem bizonyos hányada évről évre tőkésittetni fog. 

A javadalmazásnak a 3 czél közötti elosztásába befolyni az alapító 
maga-magának tar tot ta fen; miután azonban az alapító meghalálozott, az 
egyházkerületeknek kell ezirányban intézkedniük s elhatározniok: küldötteik 
által kivánják-e az egyházkerületekre eső résznek a három czél közötti 
elosztási arányát megállapittatni avagy minden egyházkerület átvévén a 
reá eső részt, annak felosztását maga eszközlendi. 

A bizottság ez utóbbi módot ajánlja. Az alapítványi ügyeket intézné: 
a) a superintendentiák meghatalmazottainak közgyűlése, — b) az ezál tal 
választott alapítványi igazgatóság. Minden superintendentia évenkint vá-



— 47 -

lasztana 2 rendes és 1 póttagot kik évenként egyszer az egye-
temes conventek idejében Budapesten összejönnének s maguk közül ^elnököt 
és jegyzőt választanának. E közgyűlés állapítaná meg az alapítványi sza-
bályzatot, valamint később a kerületek meghallgatásával annak módosítá-
sait. A közgyűlésnek további feladata lenne az igazgatóságot megválasz-
tani, a számadásokat megvizsgálni, a felmentvényt megadni s a, kerüle-
tek észrevételei felett nyilatkozni. Az igazgatóság az elnökön s jegyzőn 
kivűl 5 tagból állna ; hatásköréhez tartoznék az alapítványnak mint jogi 
személynek képviselése s a vagyonkezelés, valamint azon tisztviselő megvá-
lasztása s díjazásának megállapítása, aki úgy gazdasági mint jogi szakismere-
teinél fogva a birtokokra felügyelne s az igazgatóság határozatait vég-
rehajtaná. — A pénztári kezelés ezentúl is a földhitelintézetnél marad-
hatna. Yégűl közli a bizottság az 1881-ik évi számadást, felvilágosító ész-
revételek kíséretében, melyekből az tűnik ki, hogy az 1881-ik évi deczem-
ber 31-én 13014 f r t 58 kr. pénztári maradvány mutatkozott. 

Ezzel kapcsolatban felolvastattak a tiszántúli, dunamelléki és dunán-
túli ref. egyházkerületek, valamint az erdélyi ev. consistoriumnak e tárgy-
ban hozott határozatai, melyek szerint a Baldácsy alapítványi bizottság-
nak javaslatai némi módosításokkal elfogadtattak s a tiszántúli és dunán-
túli ref. egyházkerületek az alapítványi jövedelmet az egyes egyházkerüle-
tek között a lélekszám arányában kívánják felosztatni. 

Egyházkerületünk örömmel értesül a Baldácsy alapítványi 
bizottság jelentéséből arról, hogy ezen alapítvány ügyei legna-
gyobb részben tisztázva s rendezve vannak s elérkezett azon 
idő, melyben az alapítvány jövedelme már a boldog emlékű ala-
pitó által óhajtott üdvös czélokra. fordítható s az ala-
pítványi vagyonra nézve a rendszeres kezelés kezdetét 
veheti, minek folytán kerületünk az eddig eljárt alapítványi 
bizottságnak sikeres fáradozásáért méltányló elismerést szavaz-
ván, előterjesztett javaslatai felett a következőkben állapodott 
meg : 

1. Beleegyezik a kerület abba, hogy az 1883-ik évben mu-
tatkozó 8000 frtnyi jövedelemfelesleg a betáblázott terhek tör-
lesztésére fordittassék; miután azonban a rendkívüli beruhá-
zási és ügyészi költségek megszűntével évről évre nagyobb jö-
vedelemfelesleg remélhető s figyelembe véve azt is, hogy a bár 
cseppenként de gyorsan nyújtott segély sok esetben hasznosabb 
a későbbi nagy adománynál: kerületünk azon kívánságának ad 
kifejezést, hogy a jövedelem egy része évenkint a terhek tör-
lesztésére fordíttatván, a megmaradó fölösleg mielőbb s lehetőleg 
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már az 1884-ik évtől kezdve az alapítólevélben meghatározott 
czélokra kiadassék. 

2. A bizottság azon javaslatát, bogy a jövedelem bizonyos 
hányada az alapítvány növelése czéljából évről évre tőkésittes-
sék, .kerületünk elvileg helyesli ugyan, addig azonban, mig az 
alapítványt adósságok terhelik, ily tőkegyűjtést czélszerűnek 
nem tar t s az alapító által kitűzött czélok mielőbbi segélyzésén felül 
minden megtakarítható jövedelmet a terhek törlesztésére óhajt 
fordíttatni. 

3. Elfogadja egyházkerületünk az alapítvány ügyeinek in-
tézésére szolgáló szervezet tekintetében az alapítványi bizottság 
által előterjesztett vázlatos a javaslatot a következő módosításokkal: 

a) hogy a kerületek meghatalmazottai ne évenként, de 3 
évre választassanak, — 

b) hogy a meghatalmazottak közgyűlésének teendőihez a 
jelentésben foglalt tárgyakon kivűl az alapítványi bevételek és 
kiadásokra vonatkozó előleges költségvetés megállapítása is tar-
tozzék; — 

c) miután az alapítványi birtokok rendezése tekintetében 
még elintézendő ügyek nagyrészt olyanok, melyek rövid idő 
alatt befejezhetők és sem rendkívüli fáradságot, sem nagy költ-
séget nem igényelnek s miután továbbá az alapítványi ingatla-
nok haszonbérben vannak s azok igazgatása nem sok teendővel 
j á r : kerületünk azon kívánságának ád kifejezést, hogy az ala-
pítványi ügyész évi fizetése jövőre nézve utazási s egyéb ügy-
védi kiadásainak beleszámításával 2000 frtban állapíttassák 
meg; — 

d) ragaszkodik kerületünk ez alkalommal is 187 9-ik évi 
közgyűlésének IX pontjában foglalt azon határozatához, hogy 
az alapítvány kezelésére vonatkozó szabályrendelet véglegesen 
az egyházkerületek által állapítandó meg s ennélfogva elvárja, 
hogy a meghatalmazottak közgyűlése által részletesen kidolgo-
zandó alapítványi szabályzat tárgyalás és elfogadás végett az 
egyházkerületeknek megküldessék. 

4. Helyesli az egyházkerület az alapítványi bizottságnak 
azon indítványát, hogy mindenik egykázkerület önállóan intéz-
kedjék az alapítvány jövedelméből reá eső résznek az ala-
pító levélben kitűzött hármas ezél közötti elosztása i r án t ; 
azonban arra nézve, hogy mily nagy rész adassék egy-
egy egyházkerületnek a jövedelemből, a tiszántúli és dunán-
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túli ref. egyházkerületek azon indítványát, hogy a jövedelem a 
kerületek között a lélekszám arányában osztassék fel. az alapító-
levél intézkedéseivel összeegyeztethetőnek nem tartván, el nem 
fogadja. 

A boldogúlt alapító ugyanis úgy az 1876-ik évi october 19-én, 
mint az 1877-ik évi márczius 20-ánkelt örökalapitványi s aján-
dékozási szerződésekben vagyonát az 5 helvét, 5 ágostai s 1 
unitárius egyházkerületre mint egymástól különálló de egymás-
sal egyenlő rangú s egyenjogú testületekre ruházta át s a 11 
egyházkerület, illetve azoknak megbízottjai is különálló s egyen-
jogú felekként fogadták el az ajándékozást s a telekkönyvi át-
íratás is mind a 11 egyházkerület nevére eszközöltetett; mi-
után pedig az alapítólevelek a tulajdonjog arányára nézve 
a teljesen egyenjogú 11 egyházkerület egyikére nézve sem tar-
talmaznak semmiféle kedvezményt vagy megszorítást: nem szen-
vedhet kétséget az sem, miszerint mind a 11 egyházkerület 
az alapítványnak teljesen egyenjogú tulajdonosa s ebből kifo-
lyólag a jövedelemben is egyformán kell részesülniük. Az ettől 
eltérő felosztásra nézve tet t indítvány feletti meglepetését ke-
rületünk már csak azért sem titkolhatja el, mert a lélekszám 
szerinti felosztásra nézve az alapítólevelek egyetlenegy pontjá-
ban sem találhatni a legkisebb alapot sem. Minélfogva kerületünk, 
ragaszkodván az alapítólevelek által nyert jogához, ezennel 
kijelenti, hogy a tiszta jövedelem Vn-ed részéhez tart igényt. 

5. A superintendentiák méghatalmazottainak közgyűlésébe 
kerületünk részéről rendes tagokúi az egyházkerületi felügyelő s 
superintendens urak, póttagúi pedig Szontagh Bertalan gömöri 
esperességi felügyelő azon utasítással választatnak be, hogy 
kerületünk jelen határozatainak a többi kerületek kiküldöttei 
által leendő elfogadását kieszközölni szíveskedjenek. 

XXI. (Mt.) A mult évi ker. gyűlés XXII pontjánál Superintendens 
úr — mint a Zsedényi-féle hagyaték végrehajtatója — jelentvén, misze-
rint a hagyományozott alapítványok után az örökhagyó halála napjától a 
hagyományok kifizetéséig a hagyatéki tömeget terhelő, de annak bírósága 
által meg nem állapított 6°/0-os kamatoknak követelési jogáról három ke-
rület lemondott: intézkedést kér arra nézve, kivánja-e a ker.gvülés e ka-
matoknak peres utoni behajtását megkisérleni. 

Habár az egyházkerületnek a szoros jog szempontjából 
alapos reménve lehetne is a kérdéses kamatok behajtása iránt 

7 
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indítandó pert már csak azon okból is megnyerhetni, mert a 
rögtön kifizetendő hagyományok mindennemű jövedelmei és já-
rulékai törvényszéki gyakorlatunk szerint a hagyományosokat 
illetik : mindazonáltal a ker. gyűlés — nem látván egyrészt alka-
lomszerűnek a nagynevű alapitó emlékét peres eljárás megin-
dítása által megsérteni, másrész pedig a három kerület határo-
zata ellenében sem akarván kivételt tenni — ezen kamatok 
iránt pert indítani nem kiván. 

XXII. U. a. jegyzőkönyv XXIII pontjánál olvastattak a theol. inté-
zet dékánjának és a kerületi hittanintézeti bizottságnak jelentései. 

Az intézet dékánjának jelentése szerint működött az intézetben 3 
tanár, kik közül Bancsó Antal előadta az új szövetségi magyarázatot, er-
kölcstant, vallásbölcsészetet és vezette a latin irály gyakorlatokat; Hörk József 
előadta a nevelés- és oktatástant, egyházjogot, katechetikát, liturgikát, pas-
tosrálist, szláv nyelvet s vezette a magyar és tót homil. és liturg. 
gyakorlatokat; Tillisch János pedig előadta az egyháztörténelmet, ó szö-
vetségi bevezetést és magyarázatot, a héber nyelvtant s vezette a német 
homil. gyakorlatokat. A tanúlókat illetőleg a felvett 33 halgató közül 2 
kilépvén s egy elhalván, maradt az év végére 30 hallgató — anya-
nyelvre nézve 17 magyar, 8 német, 5 szláv — kik közül 6 az első 
16 a második és 8 a harmadik évfolyamot végezte, még pedig 
16 ifjú jeles, 13 elégséges s 1 elégtelen eredménnyel, míg erkölcsi ma-
gaviselet s szorgalom tekintetében a legnagyobbrész dicséretet érdemel. 
A hallgatók közül 18 nyert 618 fr t erejéig ösztöndijjat, továbbá 2 egész 
évi, egy pedig félévitandijelengedésben részesittetett összesen 25 fr t erejéig. 
A magyar-tót homiletikai körnek 28 ülésén 32 munkálat olvastatott fel 
és biráltatott meg s külön az elnöknek 13 munkálat mutattatott be. A 
német homiletikai kör 21 ülésében 19 munkálat lett megbírálva. Helyben 
és a vidéki egyházak isteni tiszteletein a hallgatók 60 ízben tartottak az 
év folyama alatt mindhárom nyelven sz. beszédeket. A liturgikum 28 ülést 
tar tot t s abban a theol. és tanítóképző intézetek összes hallgatósága részt 
vett. Külön gyakorlatokat tartottak a hittanhallgatók, a papi teendőkben 
és a kateckizálásban az elemi iskola 3 — 4 osztályaival. Az önképző 
és önsegélyző egyesület 24 ülésén 22 szavallat biráltotott meg, 6 dolgo-
zat és 3 bírálat olvastatott fel s Mayer Endre 3-ad éves hallgató „A. böl-
csészet hivatásáról általában és különösen a theologiával szemben" czimű 
dolgozatával egy arany pályadijt nyert. Az egyesület segélytőkéje hitro-
konok szives adakozásából 172 fr t 14 kr t tevő adománynyal 289 f r t 74 
krra emelkedett s ezen alapból 3 hallgató 22 frtnyi összeggel segélyez-
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tetett. — A múlt évben újból szervezett dalkör amárcz. 15 ikén és juni. 
25-ikén megtartott ünnepélyeken szép jelét adta haladásának. A theol. 
könyvtár — mely jelenleg 1465 kötetet számlál — a lefolyt évben 26 kö-
tettel gyarapodott, még pedig vétel útján 20 és ajándékozás által 6 kö-
tettel; ajándékoztak pedig Novák Mihály lelkész, Kis Lajos, Karsay 
Sándor superintendens 1—1 kötetet és Benczúr József érdeműlt egy-
házfelügyelő 3 kötetet. — A theol. olvasókör 19 folyóirat felett rendel-
kezett, melyekből 7 megrendelésre, 12 pedig ajándékozás által jutott bir-
tokába és pedig ez utóbbiak közül 6 Sztehlo János főesperesnek, 3 Novák Mi-
hály lelkésznek, 1 Benczúr Józsefnek és 2 Hörk József tanárnak szívességéből. 

A kerületi bizottság jelentése szerint Brósz Jónát esp. felügyelő 
most már hatodízben ajándékozott az alaptőkére 50 f r to t ; a hittani és a 
tanítóképző intézet hallgatói által évenként 1 írt jával alaptőke czimén 
fizetett összegek rendellenesen a collégium s nem az illető pénztárak 
tőkéihez csatoltattak; a múlt évi költségvetés változatlanúl fentartható és 
a szakkönyvtárra az 50 fr t részletes kimutatás felterjesztésének feltétele 
alatt, a következő évre is megadható. 

Kapcsolatosan olvastatott még a theol. önképző és önsegélyző egy-
letnek folyamodványa, melyben azon kijelentéssel, hogy a theol. könyvtár az ő 
kezelése alá jutott, kéri az ezen könyvtár gyarapítására évenként megszavaztat-
ni szokott 50 fr tot számadás kötelezettsége mellett rendelkezésére bocsátani. 

Ezen jelentések és folyamodvány meghallgatása után a 
közgyűlés 

a) teljes elismeréssel fogadja a tanári kar odaengedő buz-
galmát s azon törekvését, mellyel az ifjúságot sokirányú kép-
zettségre vezetni igyekszik, — 

b) meleg köszönetet szavaz Brósz Jónát esp. felügyelőnek 
most már hatodízben tett következetes áldozatáért, úgyszintén 
a theol. könyvtárt és olvasókört szives adományaikkal gazda-
gított kegyes adakozóknak is, — 

c) utasítja a collégium igazgatóságát, hogy az a theologiai 
és seminariumi növendékektől alaptőke czimén az 1881/2-ik tan-
évtől kezdve befolyt összegeket utólag térítse meg a collégium pénz-
tárából a hittanintézeti és képezdei pénztáraknak s az e czímen a 
nevezett tanintézetek növendékeitől befolyandó pénzeket a jö-
vőben is mindig ezen intézetek pénztáraiba szolgáltassa be, — 

d) a m. évi költségvetést a következő tanévre nézve is válto-
zatlanúl fentart ja s a theol. szakkönyvtárra most is 50 frtot szavaz 
meg, a theol. tanári karra bizván továbbra is — utólagos jelentés- és 
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számadástétel kötelezettsége mellett — a beszerzendő könyvek 
megválaszását. 

XXIII. (Mt.) U. a. j könyv XXIV pontjánál olvastattak a kerületi 
tanitóképezdei bizottságnak s a tanítóképezde vezető tanárának ezen inté-
zetre vonatkozó évi jelentései, melyekszerint 

1. A tau. képző intézetben 3 rendes és 1 segédtanár működött. A 
növendékek száma az év elején — 2 magántanuló beszámításával — 40 
volt, miután azonban ezek közül a collegiumból a monarchia öszszes tanin-
tézeteiből titkos pánszláv egyesületben való részvétel miatt kizáratott, 1 
kilépett, 1 pedig elhalt, maradt az év végén a növendékekszáma 32 ; ezek 
közül anyanyelv tekintetében magyarajkú 9, németajkú 9, tótajkú 14; 
életkorra nézve 7 olyan, kik már életök 20-ik évét túllépték; vallásra 
nézve valamennyi ágost. hitvallású; tanfolyam szerint első éves 14, má-
sodéves 13, harmadéves 5. Tanpénzmentes volt 28, egészen ingyen élel-
meztetett 23, ösztöndíjban részesült 5 növendék, összesen 2 7 f r t 13 kr 
erejéig. Évi vizsgát tet t 32 növendék és pedig 8 jeles, 15 jó, 8 elégsé-
ges, 1 elégtelen osztályzattal. 

2. Tanképesitő vizsgálatra 20 gyakorló tanitó jelentkezett. A meg-
vizsgáltak közül Fúria Károly és Kulik Márton jeles, Bukovényi Gyula, 
Mácsánszky Lajos, Oberländer Vilma, Szabó András és Fidler Sándor jó, 
Faix Mihály és Krmann Gusztáv elégséges eredménnyel állották meg a 
vizsgát, Mihalik Miklós és Szomor Károly egy-egy tárgyból pótvizsgára 
utasít tattak, Greifenstein Henrik, Jeszenszky Gyula, Kupecz János, Lauf 
Andor, Gallay Dániel, Gallo István, Bartal Károly és Ondrus János az 
egész vizsgálat ismétlésére köteleztettek, — Krafta Sándor pedig viszsza 
lépett. 

3. A tanítóképző intézet könyvtára vétel és ajándékozás utján 33 
művel gyarapodott s jelenleg 1360 kötetből áll. Az ajándékozók Novák 
Mihály lelkész, Dr. Sebestyén Jenő és Zsarnoviczky István tanárok, Dob-
rovszki & Franke valamint Mayer Károly könyvkereskedő czég. Hason-
lóan gyarapodott a tanszergyüjtemény is, természettani eszközökkel. Végűi 
Nandrázsi Dallen Mihály restéri lelkész Magyarország és Ausztria-Magyar-
ország fali nagy térképeivel ajándékozta meg az intézetet. A terményrajzi 
gyűjtemény 7 00 dból áll. 

4. A Pálfi-kör 25 ülést tartott , melyekben 34 munka és 56 szavai-
lat biráltatott meg. 

5) Ezzel kapcsolatban jelenti superintendens úr, hogy az iglói 
állami tanitó képezdében 15 ág. h. ev. tanítójelölt tet te le a képesítő 
vizsgát, névszerinti Ertel Dániel, Horvay Ede, Kubacska István, Top-
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scher Lajos, Zsorna Rezső jeles, Kirchmayer Győző, Paulik Péter 
Topscher Rezső dicséretes, Gráizíger Géza, Groó Árpád, Scholtz 
Raimond, Hennel Róbert jó, Csebra József, Kmetli Lajos, Koska János 
elégséges eredménnyel. 

A felolvasott jelentések tudomásúl szolgálván, annak kije-
lentésével, hogy az eperjesi tképzőintézetre vonatkozólag a múlt 
évi költségvetés az 1882/3-iki tanévre is fentartatik. liogy azintézet 
szakkönyvtárának gyapitására ez évre is kért 50 f r t segélypénz 
megadatik és hogy a ker. gyűlés az intézet jóltevőinek elismerő 
köszönetet szavaz: a kerületi képezdei bizottság javaslatainak 
figyelembe vétele mellett határoztatott, hogy 

a) az 1876-ik évi ker. gyűlés jkönyvének VIII ponjában olvas-
ható tanképesitő vizsgálati szabályzat 2-dik tételének b) betűje 
alatt foglalt azon kedvezmény, melyszerint a hivatolt szabály-
zatnak keletkezte előtt már alkalmazva volt gyakorló tanitók a 
képesitő vizsgára jelentkezhetnek, már csak az 1884-ik évig be-
zárólag marad érvényben, azontúlra pedig ezzennel hatályon 
kivűl helyeztetik, — 

b) miután a tanítóképző intézet vezető tanárának minden-
kori jelenléte a ker. gyűléseken kívánatos, annálfogva nékie ezen 
gyűlésekre úti-költségűi 20 fr tnyi évi átalány szavaztatik meg 
az intézet pénztárából. 

XXIV (F.) U. a. jkönyv XXV pontjánál olvastatott a kerületi nyug-
díjintézet igazgató választmányának jelentése az intézet 1881-ik évi szám-
adásairól és állásáról, mely szerint 

1. A nyugdíjintézet 1881-ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló 
számadás előzetes átvizsgálás után, f. évi ápril hó 15-én superintendens 
úr elnöklete alatt Szontagh József, Hajcsi Sándor, Justli János és Kra-
marcsik Károly küldöttségi tagok által bizottságilag is teljes részle-
tességgel megvizsgáltátoit úgy, hogy a bevételeknek és kiadásoknak min-
den egyes tétele mind a naplóval, mind a nevezett főkönyvekkel — a 
kiadásoknak kellő igazolása mellett — egybehasonlittatott, nyugták és ellen-
nyugták megbiráltattak, a külön czimek egyes tételeinek valamint magok-
nak a czimeknek összegezése is átnézetett. Az így megvizsgált számadás 
f. é. május hó 16-kán felülvizsgálás végett igazgatósági teljes gyűlés 
eleibe beterjesztett, mely alkalommal egyszersmind v nyugdijintézeti tő-
kealapot biztosító kötvények és takarékpénztári betétkönyvecskék, külö-
nösen pedig az újabb kötvények bírálat alá-, a szerzett értékpapírok 
pedig számba vétettek. Mindkét vizsgálat azt tüntette ki, hogy a beter-
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jesztett számadás kifogástalan, a kötvények kellőleg vannak biztosítva, 
a pénztár kezelése, valamint a számadások vitele pontos és teljes elisme-
résre méltó. 

A vizsgálat eredménye gyanánt kitűnt, hogy a beterjesztett száma-
dás szerint az 1881-ik évi forgalomban volt 

folyó üzleti bevétel 58,93 9 f r t 04 kr. 
kiadás 55,982" „ 68 , 

Készpénz maradvány 2,956 frt 36 kr. 

Összes bevétel volt : 

a) tőkék, illetékek s vegyesekben . . . . 127,014 fr t 65 kr. 
b) kamatokban 6,615 „ 09 
c) hátrálékokbau • . . 2,577 fr t 43 kr. 

Összesen 136,207 " Í7~~T 

A ^tényleges kiadás volt 5,330 „ 50 „ 

S igy a vagyonállás az 1881-ik év végén 130,876 ~ 67 7 

és pedig következőleg elhelyezve: 
a) részvényeseknél 1,300 fr t 73 kr. 
b) Kötvényekben s pénzintézeteknél . . . 124,042 „ 15 
c) Hátrálékokban 2,577 „ 43 „ 
d) Készpénz maradvány . . • . . . • . 2,956 „ 36 „ 

Összesen 130,876 " 67 „ 
Az 1880-ik év végén volt • . 125.238 „ 70 

77 V 

és így tet t az 1881-ik évi vagvonszaporodás 5,637 „ 97 „ 

A hátrálékok egyrésze már ekkoráig is befizettetett, a többinek biz-
tosítására és behajtására az igazgatóválasztmány a szükséges lépéseket 
megtette-

2. A pénztár kétszer, u. m. 1881 decz. 28-án és 1882 aug. 11-én 
megvizsgáltatott s az igazgató választmányi jegyzőkönyvbe vezetett té-
telek mellett, rendben találtatott . 

3. A nyugdijintézeti alap nevelésére kötelezett reformácziói offertó-
rium minden egyházból befolyt. 

4. A múlt évi kerületi gyűlés óta, a f. é. egyházkerületi gyűlésig, 
következő adományok és illetékek fo.ytak be a nyugdijintézeti tőke-alap 
nevelésére 

a) egyházak részéről: a kokovai egyház ismét 3 f r t 65 krt kül-
döbp hasonlóan az osgyáni egyház 80 krt, a rima-brézói 89 krt, aszkál-
noki egyház 1 f r tot ; tesz összesen 6 f r t 34 krt. 



— «55 — 

b) gyűjtésekből; Jesztrebínyi Lajos csákányi tanitó leánya lakadal-
mán 3 f r t 79 kr, Pájer Jenő, iglói tanár leánya lakadalmán 5 frt, 
Swehla Sándor kraszkói tanitó házánál tar tot t lakadalmon 5 fr t , 
Kertscher Sándor kézsmárki tanitó lakad. 5 frt , Kolbenhayer Lajos ri-
mabányai lelkész lakadalmán 6 f r t 10 kr, Langhoífer József felső-
sajói egyháztag lakadalmán 6 frt, Nikelszky János inajerkai lévita 
lakadalmán 4 frt, Petrenko János új-klenóezi lelkész lakadalmán 10 frt, 
Marton Károly iglói tanitó lakadalmán 5 frt, Bencsura János lakadalmán 
70 kr, Sándor János turcsoki tanitó lakadalmán 4 frt, Scheffer Gusz-
táv rozsnyói tanár leánya lakadalmán 15 frt, Prúnyi Pál gócsi tanitó 
leánya lakadalmán 4 f r t 53 kr, Wargha János plavniczai lelkész laka-
dalmán 2 frt , Palecsko P. Pál girálti lelkész leánya lakadalmán 2 frt , 
Mehli Albert merényi tanító lakadalmán 5 frt, Púi Pál betléri tanitó 
leánya lakadalmán 6 fr t 41 kr, Hűvössy Lajos felső pokorágyi lelkész 
beiktatásánál 1 f r t 50 kr, Pájer Jenő iglói tanár 25 éves tanársága ju-
bileumán 17 frt, Yansza János fűrészi lelkész beiktatása alkalmával 
4 frt, Nikelszki Andor holló-lomniczi lelkész lakadalmán 5 f r t ; összesen 
116 fr t 03 kr. 

c) Dispensatiókból a mult évi kerületi gyűlés óta: 1881-ben 105 
frt, 1872-ben a jelen gyűlésig 90 f r t ; összesen 195 fr t . 

d) Kalchbrenner Károly iglón mondott toasztjának elárusitásából 
tisztán befolyt 125 fr t 30 kr, mely összeghez hozzájárúlt Schmidt József, 
az iglói könyvnyomda tulajdonosa az által, hogy szives volt a toaszt ki-
nyomatását ingyen eszközölni. 

A kegyadományok felsorolása után sajnálattal kell felemlíteni, hogy 
még mindig van hét oly egyház mely e nemes czélú jótékony intézet 
gyámolitásához kegyadományával még nem járúlt, névszerint: Nyústya, 
Ráhó, Uj-Klenócz, Nandrázs, Murány-Hosszúrét, Gömör-Panyit és Sókút. 

5. Ami a nyugdijintézeti tagok számát illeti, beíratott 1866 január 
1-je óta 397 tag ezek közül meghalt 69, nyugdíjaztatott 9, kilépett 
48; e szerint volt a számadási év bezártával (folyó évi május 1-én) 271 
tag, még pedig I. osztályú 121, II. osztályú 74, III osztályú 36, 
IY. oszt. 40 = 271. 

Nyugdijat húz ; 39 özvegy 3412 fr t 50 kr. 
6 rendbeli árvá . • . . 435 „ 
9 nyugdíjas tag . . . . 1232 „ 50 kr. 

erejéig s igy tesz az összes kiadás nyúgdijakra . . 5080 frtot. 
Az egyházkerület régibb özvegyeinek segélyezése ez időszerint még 167 

fr t 60 kr t vesz igénybe. 1883-ban nyugdíjba lép 2 özvegy; nyugdíjas tag 
és özvegy elhalt 12, férjhez ment 2 özvegy, utód nélkül elhalt 18 tag. 
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Ezen az intézet újabb gyarapodását s kifogástalan vezeté-
sét igazoló jelentés örvendetes tudomásúl vétetvén, Scheffer 
Gusztáv pénztárnok az 1881-ik évi számadásokra nézve a to-
vábbi számadástétel kötelezettsége alól felmentetik s úgy neki a 
számadások és pénztár hű és pontos vezetése illetve kezeléseért, 
valamint az igazgató választmánynak is az intézet ügyeinek ve-
zetése körül'tanúsított buzgalmáért elismerés szavaztatik. 

XXY. (Mt.) Ugyanezen jegyzőkönyv XXYII. pontjánál olvastattak az 
egyházkerületi pénztárak megvizsgálását teljesített bizottságoknak jelen-
tései a következőkben : 

A) Az egyházkerületi közpénztár 
bevétele tet t 1881-ben 3654 fr t 84 kr. 
kiadása . 3880 „ 38 „ 

pénztári hiány 225 fr t 54 kr. 
Yagyonállása : 

régibb tőkékben , . . . 34367 fr t 44 kr. 
új tőkékben 1272 „ 91 „ 
cathedraticum- és agentiale-hátrálékban . . 56 „ 80 „ 
a tűzkár-biztositási alapnak előleg . . . 57 „ 19 „ 

összesen 35754 fr t 34 kr. 
ebből a pénztári hiányt levonva, mely tett 225 „ 54 „ 

marad tiszta vagyon 35528 fr t 80 kr; 
az 1880-ki vagyonállás volt 35161 „ 8 9 „ 
szaporodás 1881-ben 366 f r t 91 kr. 

B) A hittanintézeti alap 
bevétele 1881-ben 5328 frt 65 krt 
kiadása 53 77 „ 66 „ 

pénztári hiány 49 f r t 01 kr. 
Yagyonállása: 

a rozsnyói takarékpénztári 5356 és 5810 
számú könyvecskéken 1718 fr t 05 kr. 

ugyanott ezeknek tövűlt kamataiban . . 94 „ 27 „ 
3600 névértékű magyar járadék kölcsön . 3236 „ 40 „ 
Dobozi Istvánnak kölcsöntőkében . . . . 2000 „ — „ 

összes vagyon 7048 fr t 72 kr; 
1880-ban volt a vagyonállás 1736 „ 05 „ 

szaporodás 1881-ben 5312 frt 67 kr. 
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C) A kerületi tanítóképző intézet a lapja : 

bevétel 1881-ben 17529 frt 92 kr. 
kiadás „ 14336 „ 56 „ 

maradvány 3193 fr t 36 kr. 
Vagyonállása: 

1881-ki pénzmaradvány ; .3193 fr t 36 kr. 
régi tőkékben , . 83209 „ 02 „ 
új tőkékben 10310 „ 39 „ 
kamattartozásokban 104 „ — „ 
Leszich Ede által 1878-ban lefizetett tőke 

után elmaradt kamatban 16 _ — „ 
TJ 77 

összes vagyon 96832 frt 77 kr. 
az 1880-ki vagyonállás volt 93612 „ 60 „ 

szaporodás 1881-ben 3220 fr t 17 kr. 

D) A tűzkárelleni kerületi biztosítási alap 
1881-ben tesz 4493 fr t 10 krt 
1880-ban tett 3960 „ 86 „ 

szaporodás 532 fr t 24 kr. 

E ) A Máday alapítvány 
bevétele tet t 2910 fr t 67 krt 
kiadása „ , . . . . 102 „ 58 , 

pénzmaradvány 2808 fr t 09 kr. 
1880 deczember 31-én volt a vagyonállás 2767 fr t 31 kr. 

szaporodás 40 fr t 78 kr. 

F) A kerületi tudományi pénztár 

bevétele tett 1429 fr t 63 kr. 
kiadása „ 922 , 14 „ 

maradvány 507 f r t 49 kr. 
Vagyonállás: 

tőkében . . . 15038 frt 50 kr. 
elmaradt kamatokban ő „ 25 „ 
pénztári maradvány 507 „ 49 „ 

összesen 15551 fr t 24 kr. 
az 1880 évi vagyonállás volt 15472 „ 77 „ 

szaporodás 78 fr t 47 kr. 
8 
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G) A kerületi segélypénztár 
1881-iki bevétele tett 627 5 f r t 81 kr. 

„ kiadása „ 4918 „ 45 „ 
pénzmaradvány 1357 f r t 36 kr. 

Vagyonállás: 
kerületi segély tartozások 3160 fr t 07 kr. 
pénztári maradvány 1357 „ 36 „ 

összesen 4517 fr t 43 kr. 
a múlt évi vagyonállás tett 4275 fr t 06 kr. 

szaporodás 242 fr t 37 kr. 

H ) A Zsedényi alap 

mely néptanítók jutalmazására van rendeltetve, az 1881 -ik év végén 
következőleg állott : 

a bevétel tett 1102 fr t 20 kr. 
a kiadás 1102 „ 20 „ 

maradvány 
Vagyonállása: 

záloglevelekben 19900 fr t — kr. 
a rozsnyói takarékpénztárban 26 f r t 16 kr. 
ennek kamatja 1881 deczember végéig . 1 f r t 45 kr. 

összesen 19927 fr t 61 kr. 
a múlt évi vagyonállás volt 19926 f r t 16 kr. 

szaporodás 1 f r t 45 kr. 

Ezen jelentések alapján Marko János és Szontagh József 
pénztárnokoknak nagy felelősséggel járó hivatalukban tanúsított 
páratlan buzgalmuk és szorgalmukért a ker. gyűlés jegyző-
könyvi elismerést és köszönetet szavaz s részükre az 1881-ki 
számadásokra vonatkozólag a szokásos felmentvényt megadja. 

Ezzel kapcsolatban Szontagh József pénztárnok azon kérelmét ter-
jeszti elő, hogy miután a kerületi segélypénzek az egyházak részéről oly 
kevés pontossággal szolgáltatnak be, miszerint a hátrálékok már igen jelenté-
keny összeget képeznek s azok behajtása hovatovább nehezebbé fog válni: 
intézkedjék a ker. gyűlés azok pontosabb behajtása iránt. 

Az egyházmegyék elnökségei utasíttatnak, hogy ezen ke-
rületi segélytartozásoknak saját egyházmegyéikben leendő pon-
tos behajtása iránt szigorúan intézkedjenek. 
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XXVI. (F.) Olvastatott Marko János kerületi közigazgatási pénztár-
noknak ezen állásáról előre haladott korára s gyengélkedő egészségi álla-
potára hivatkozással lemondó levele. 

A gyűlés, midőn — osztatlan fájdalmára — a lemondást 
a felhozott nyomós érvek előtt meghajolva elfogadni kénytelen: 
a távozónak 12 éven át teljesített példás hűségű s pontosságú és siker-
dús pénztárnoki jó szolgálataiért meleg elismerést szavaz s őt 
hivatalutódjának megválasztatásáig a pénztár további kezelésére, 
az elnökséget pedig arra kéri fel, hogy az eként üresedésbe jött 
állásnak új választás útján való betöltése iránt oly módon in-
tézkedjék, miszerint az egyes egyházaktól s erre jogosúlt tan-
intézetektől a csak egy egyénre szóló szavazatokat f. é. nov. 
l - ig kivánja be. 

XXVII (F.) Szontagh József egyh. ker. tudományi pénz tá rnok— körül-
ményeire hivatkozva — ezen állásáról szintén lemond, azonban 

a gyűlés részéről irányában melegen nyilvánúlt közbiza-
lomnak és közóhajnak engedve lemondását visszaveszi. 

XXVIII. (Mt.) A múlt évi gyűlés j könyvének XXVI pontjánál ol-
vastatott a nmságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
1881-ik évi augusztus 17-én 23736 sz. a. kelt rendelete, melyben a 
temetés helyén lakó lelkészek és tanitók a tettleges szolgálatban lévő 
elhunyt honvédeket — ha szegénységük kellőleg igazoltatik — ingyen 
eltemetni köteleztetnek, — továbbá 

u. a. minisztériumnak 1881 augusztus 19 érői 23310 sz. a. kelt 
leirata, melyben Dozy R. szerzőnek Brill leydeni kiadónál megjelent 
„Suplement aux Dictionaires Arabes" czimű munkája 130 márk árban 
ajánltatik. — 

u. a. minisztériumnak 1881 szeptember 12-én 1308 elnöki sz. a 
kelt rendelete, melyben a szász királyság azon hatóságainak pótjegyzéke 
tétetik közzé, amely hatóságok hivatalos kiadványainak további hitele-
sítése nem szükséges,— 

u. a. minisztériumnak 1881 október 4-én 25725 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a lelkészek, ha bárminemű katonai ellátásban részesülő egyén 
vagy ily minőségű katonai özvegy vagy árva meghal, az ezen halálesetről 
díjmentesen kiállítandó bizonyítványnak a községi elöljárósághoz haladék 
nélkül való beküldésére utasít tatnak, — 
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u. a. minisztériumnak 1881 október 5-én 28278 sz. a. kelt leirata, 
melyben Dr. Klamarik János „a magyarországi középiskolák szervezete 
s eljárása törvenyeink, szabályzataink, rendeleteink, utasításaink s a 
fenálló gyakorlat alapján" czímű munkája a jánl ta t ik ,— 

u. a. minisztériumnak 1881 október 7-ről 29423 sz. a. kelt rende-
lete, melyben a könyvtárakkal bíró tanintézetek az országos magyar 
iparművészeti muzeum szakkiállításában való részvételre felhivatnak, -— 

u. a. minisztériumnak 1881 október 11-én 1373 ein. sz. a. kelt 
leirata, melyben Juhos János miniszteri fogalmazónak „a magyar korona 
országainak helységnévtára" czímű munkája ajánltatik, — 

u. a minisztériumnak 1881 október 20-án 25503 sz. a. kelt ren-
delete, melyben közzététetik, hogy a birodalmi tanácsban képviselt álla-
mokból Magyarhonban szolgáló katonák személyi viszonyai u. m. esketés, 
gyermekszületés stb. az osztrák törvények szerint intézendők el, — 

u. a. minisztériumnak 1881 november 16-án 33961 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a magyar tudományos akadémia által megindított 
könyvkiadói vállalat, a fő- és középtanodáknak pártfogásába ajánltatik,— 

u, a. minisztériumnak 1881 november 19-én 29953 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a hitoktatók—különösen az i z rae l i t ák— arra köteleztetnek, 
hogy a hit- és erkölcstanból minden egyes tanítványukról az osztályzatot 
az illető intézet igazgatójának háromszor évenként és pedig deczember 
15-éig, virágvasárnap előtt egy héttel és június 15-éig nyújtsák be, 
megjegyeztetvén, hogy amelyik tanúló évközben nein kap osztályzatot, az 
kilépettnek tekintetik, a ki pedig évi osztályzatot nem nyert, az a jövő évben 
felsőbb osztályba nem léphet, — 

u. a. minisztériumnak 1881 november 25-én 1469 ein. az. a. kelt 
intézvénye, melylyel a Knorr Alajos által ír t és ifj. Nagel Ottó által a 
belügyminisztérium megbízásából kiadott „a magyar törvénytár betűrendes 
tárgymutatója" czímű könyv 4 f r t 50 kr kedvezményi áron megvételre 
ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1881 deczember 2-én 35600 sz. a. kelt 
rendelete, melylyel a Lickróth A. féle szabadalmazott iskolapadok elemi és 
polgári iskolák s középtanodák használatára ajánltatnak és jeleztetik, hogy 
azok Budapesten Feiwel Lipót gyárosnál — aradi utcza 60 sz. a. — jutá-
nyosán kaphatók, — 
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u. a. minisztériumnak 1881 deczember 5-én 35062 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a Bárány Gyula által tanitókézdei növendékek és ta-
nítók számára szerkesztett „földrajz" ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1881 deczember 4-én 1623 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben az újévi üdvözletek megváltását ajánlja, —• 

u. a. minisztériumnak 1882 január 3-án 37798/1881 sz. a. kelt 
rendelete, melyben az „ifj. Hesse Károly és társa" czég által gyártott is-
kolai harmoniumok énektanításhoz ajánltatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1882 január 13-án 25 elnöki sz. a. kelt 
rendelete, melyben közzéteszi, hogy a magyarországi illetőségű egyének 
részére a monarchia másik feléhen vagy külföldön köttetni szándékolt 
házasság czéljából kizárólag ezen minisztérium által kiállítható bizonyít-
ványokra az 1 frtos bélyeg mindig beküldendő, minthogy annak hiányá-
ban a folyamodvány vissza fog küldetni, — 

u. a. minisztériumnak 1882 január 20-án 1013 sz. a. kelt rende-
lete, melyben „a mezei gazdaságra nézve hasznos és kártékony állatok 
színes fali táblái" elemi és felső népiskolák, tanitó- és tanitónőképezdék 
használatára ajánltatnak. — 

u. a. minisztériumnak 1882 január 17-én 1015 sz. a. kelt rendelete, 
melyben köztudomásra hozatik, hogy a Kozma Dénes budapesti lakos által 
a fali térképek könnyű kezelhetése és megóvása czéljából szerkesztett 
„térképtartó" alkalmasnak találtatott és használatra ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1882 január 23-án 10400/1881 sz. a. kelt 
rendelete, melyben közöltetik: a) azon szakkönyvek jegyzéke, melyek nyo-
mán a tanítók a siketnémák tanítására előkészülhetnek, b) azon ideigle 
nes szabályzat, mely szerint a magán úton készült tanítók a siketnémák 
oktatására képesítő oklevelet elnyerhetik, — 

u. a. minisztériumnak 1882 február 17-én 2 705 sz. a. kelt ren-
delete, melylyel Kovács Béla szatmármegyei ideiglenes tanfelügyelő állomá-
sán végleg megerősíttetik, — 

u. a. minisztériumnak 1882 február 12-én 4331 sz. a. kelt intéz-
vénye, melylyel az országos tanítói képviseleti gyűlés munkálatait az azokra 
vonatkozó miniszteri határozatokkal a superintendensi hivatal használa-
tára tudomás és az elvek alkalmazása végett megküldi, — 
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u. a. minisztériumnak 1882 márczius 3-án 393 sz. a. kelt elnöki 
intézvénye, melylyel tudtul adatik, hogy „a pesti magyar kereskedelmi 
bank", „a Magyar általános földhitel-részvénytársaság" és „a magyar 
jelzáloghitelbank" záloglevelei az államkincstár részéről üzleti biztosité-
kúl elfogadtatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1882 április 24-én 350 elnöki sz. a. kelt in-
tézvénye, melyben a postai pénzküldeményekre nézve — a 6 hónapi recla-
mationalis határidő elmulasztásából támadható kellemetlenségek kikerülése 
czéljából — ajánltatik, hogy a hatóságok a szokásos és sokszor előre el-
küldött nyugtán kívül utólagos elismervényt is kérjenek, — 

u.a.minisztériumnak „körözvénye", melylyel a pánszláv űzelmekben részt-
vett eperjesi és pozsonyi tanúlók a hazai összes tanintézetekből kitiltatnak,— 

u. a. minisztériumnak 1882 junius 26-án 10181 sz. a. kelt rende-
lete, melylyel a középiskolákról szóló évi statisztikai kimutatások számára 
készült új mintázatot kötelező alkalmazkodás és használat czéljából 
közli, — 

u. a. minisztériumnak 1882 július 5-én 20978 sz. a kelt rendelete, 
melylyel az egyházkerület dr. Oláh Gyula bihari és Velkey Pál szabolcs-
megyei m. k. tanfelügyelők kölcsönös áthelyezéséről kiértesittetik, — 

u. a. minisztériumnak 1882 április 26-án 5695 sz. a. kelt rendelete, 
melyben a honvédköteles felszentelt egyéneknek honvédlelkészekké kineve-
zése czéljából azok felszentelési okmányainak hiteles másolata sürgősen 
bekéretik és az illető zászlóalj parancsnokságához beküldetni rendeltetik, — 

u. a. minisztériumnak 1882 április 14-én 656 elnöki sz. a. kelt 
intézvénye, melylyel a m. k. honvédelmi minisztérium által a polgári al-
kalmazásra jogos igénynyel bíró altisztek visszautasított folyamodványaira 
adandó elutasító végzés miként-szerkesztése tárgyában kiadott rendelet 
tétetik közzé, — 

u. a. minisztériumnak 1882 május 12-én 32959/1881 sz. a. kelt 
rendelete, melyben tudtúl adatik, hogy a hadmentességi díj ügyében sziik-

> 

séges anyakönyvi kivonatok bélyegmentességére vonatkozó m. é. július 
11-éről 14403 sz. a. kelt körrendelet „díjmentesen" kifejezése tollhibából 
csúszott be s az „bélyegmentesség" szóval helyettesítendő, — 

u. a. minisztériumnak 1882 június 2 9-én 884 elnöki sz. a. kelt 
rendelete, melyben a honvédelmi minisztériumnak az 1882 évi XI t. cz. 
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végrehajtása tárgyában a lelkészekre is vonatkozó „utasítását" közzé 
teszi, — 

u. a. minisztériumnak 1882 július 1-én 8824 sz. a. kelt rendelete, 
melyben azon okból, mivel a szülők sokszor elmúlasztják újszülött gyer-
mekeiket megkereszteltetni, az anyakönyvvezetők pedig az anyakönyvbe 
bevezetni: a bábákat az újszülötteknek 24 óra alatt az anyakönyvveze-
tőnél, a halvaszülötteknek pedig a halottkémnél is bejelentésére kötelezi, — 

u. a. minisztériumnak 1882 július 14-én 20126 sz. a. kelt leirata, 
melyben Szűcs Mihály „a mezei gazdaság alapvonalai" czímű könyve tanitó-
képezdék és népkönyvtárak számára ajánltatik, — 

a nmélt. m k. igazságügyi minisztériumnak 1882 június 20-án 
23190 sz. a. kelt intézvénye, melylyel a nagykikindai úgynevezett „über-
landialis" földekről és a Tisza-Dada, valamint Takta-Kenéz községekben 
keletkezett „holt Tiszamederről" felvett új telekjegyzőkönyvek közzé 
tételére vonatkozó hirdetményt megküldi. 

segély 

E rendeletek köröztetve lévén tudomásúl vétetnek. 

XXIX. (F.) U. a- jkönyv XXVIII pontjánál az egyházkerületi 

az esperességek egyhangú belenyugvásával az 1883-ik 
évre is változatlanúl az eddigi összegben lett meghagyva, vagy-
is járúlni fog ebez: 

a) a YI sz. k. városi esperesség 514 f r t 55 krral, 
b) a XIII szep. városi „ 553 „ — „ 
c) a VII bánya „ „ 262 „ 50 „ 
d) a tátra-aljai „ 304 „ 45 „ 
e) a gömöri „ 900 „ — „ 

f ) a kishonti „ 442 „ — „ 
g) a sáros-zempléni „ 252 „ — „ 
h) a hegyaljai „ 000 » n 

s igy a 8 esperesség összesen 3828 fr t 50 krral. 

Ezen összegből első sorban superintendens úrnak és káp-
lánjának évi dijja, az eperjesi hittanintézeti tanárok évi fizeté-
sének meghatározott részlete s a kerületi tanítóképző intézet tő-
kealapjára megszavazott 420 fr t lesz fedezendő, a maradvány 
pedig a zsinati költségek fedezésére gyűjtött tőkéhez fog csa-
toltatni. 
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XXX. (F.) U. a jkönyv XXIX pontjánál olvastatott a tanodai bizott-
ságnak a kerületbeli középtanodák és felsőbb tanintézetek 1881/2-iki álla-
potáról szóló jelentése, mely szerint 

1) Gymnasium jelenleg 8 áll fenn a kerületben, melyek közül 4 tel-
jes nyolczosztályú, kettő hatosztályú, egy négyosztályú és egy háromosztályú. 
Ezen középtanodákban 59 rendes és 39 segéd tanár működött. A tanter-
mek száma 63 s a legtöbb tanteremmel Igló rendelkezik. A tannyelv 
mindenütt a magyar, csak Iglón az első és második osztályban német, 
Kézsmárkon pedig az algymnasiumban magyar-német. — A gymnasiumok 
összes pénzalapja 563073 frt , ez összeg kamatjövedelme 30274 f r t 
27 kr, — az évi összes jövedelem 98943 fr t 24 kr, melyből tandíj, táp-
dai s convictusi élelmezés, könyvtári és muzeumi illeték czimén a tanú-
lók által teljesített befizetésekre 52469 fr t 84 kr esik. A kiadások 
tettek 94921 fr t 8 krt, mely összegből tanári fizetésekre 54950 f r t 
70 kr, élelmezésre 34003 fr t 11 kr, tanszerekre pedig (Iglón 1116 fr t 
65 kr, Kézsmárkon 596 f r t 65 kr, Eperjesen 233 frt) összesen 2399 
f r t 73 kr költetett. — A beirt tanúlók száma volt (nyilvános 1795, 
magántanúló 59) összesen 1854; évközben kilépett 62, meghalt 4, ma-
radt a tanév végével 1788 (29-el több mint az előző évben); a legtöbb 
tanúló volt Iglón, számszerint 477, Kézsmárkon volt 388, Eperjesen 235, 
Rozsnyón 20Q \ vallásra nézve volt ágostai hitvallású 771 (43%), helvét 
hitvallású 348 (20%), róm. kath. 335 (19%), gör. kath. 20, keleti gö-
rög 8, zsidó 306 (17%) tanúló, (Eperjesen félannyi, Nyíregyházán más-
félannyi zsidó tanúló volt mint protestáns, Miskolczon 8-czal volt keve-
sebb a zsidó mint a prot. tanúló); anyanyelvre nézve volt a tanúlók 
közt 1076 (60%) magyar, 538 (30%) német, 174 (10%) tó t ; életkorra. 
nézve volt 104 oly ifjú, kik a 19-ik életévet elérték; a szorgalmi ered-
ményre nézve a vizsgázott 1702 nyilvános és 45 magán-, összesen hát 
1747 tanúló közül 310 jeles, 471 jó, 582 elégséges, 384 elégtelen osz-
tályzatot nyert, vizsgálatlan maradt 4 1 ; a tanúlók erkölcsi magaviselete 
átalán kielégítő volt, — elutasítás esete Rozsnyón 1, Kézsmárkon 2, össze-
sen 3 fordúlt elő; éretségi vizsgára jelentkezett 127, megvizsgáltatott 
123, érettnek nyilváníttatott kitüntetéssel 46, egyszerűen 71, visszavet-
te te t t 6 ; a főgynasiumot végzett tanúlók közül 7 a theologiai, 3 1 a jogi, 
4 a bölcsészeti, 9 a gyógyszerészi, 4 a hivatalnoki, 13 a hadi pályára ké-
szűl. — Á szabad tantárgyak közül az ének, zene, szép- és gyorsírás és 
tornászat minden tanintézetben taníttatott , a franczia nyelvet a négyfőgym-
násiumban és Rimaszombatban összesen 113, az angolt pedig Eperjesen és 
Kézsmárkon öt ifjú tanúlta; a magyar nyelvmívelÖ körökben tevékeny 
részt vett 300 tanúló, — Iglón német kör is fenáll 48 tanúlóval; gyorsírói 
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körök vannak Eperjesen, Kézsmárkon, Iglón és Rimaszombatban, összesen 
99 taggal. 

A tanúlók segély eztetését illetőleg a tápintézet és convictus jótéte-
ményét élvezte 782 tanúló, kik közül 107-nek az alumneumi dijból össze-
sen 2184 fr t 40 kr engedtetett el, Kézsmárkot, mely az elengedés össze-
gét nem mutatja ki, bele nem értve; tandíj elengedésben részesült 114 
ifjú 1723 fr t 32 kr, ösztöndíjban pedig 190 ifjú 3725 fr t 32 kr erejéig. 

2. A kerületi hittanintézetnek, melynek 3 tanfolyamában 3 rendes 
tanár működik, bevételei tettek az elmúlt évben kerületi segélyből 2400 
frtot, a közigazgatási pénztárból 850 frtot, a tudományi pénztárból 500 
frtot, tőkék kamataiból 159 frtot, collegiumi illetékből 210 frtot, össze-
sen hát 4119 frtot, kiadásai pedig a tanárok fizetésére 360 0 frtot, Hlava-
csek tanár nyugdijjára 400 frtot, a könyvtár gyarapítására 50 frtot, ösz-
szesen hát 4050 fttot.' Az ezen intézetre vonatkozó további részleteket 
a XXII pont sorolja elő. 

3. A kerületi tanítóképző-intézetnek a múlt évben tanári fizetésekre 
3201 frt 25 krnyi, a tanúlók élelmezésére 1138 frt 93 krnyi,tanszerekre 
100 frtnyi, fűtésre és világítására 249 fr t 77 krnyi, vegyesekre 328 frt 
26 krnyi, összesen hát 5018 f r t 21 krnyi tényleges kiadása volt, alap-
tőkéje pedig 96832 frtot és 7 7 krt tesz ki. Ez intézet részletesb ismer-
tetese a XXIII pontban fordúl elő. 

4. A kerületi jogakadémián a lefolyt tanévben 6 rendes nyilvános, 
2 rendkívüli és 1 magántanár működött. Kötelezett tantárgy volt 13, 
azonkívül 9 special-collegium. A hallgatók száma volt 55, vallásfelekezetre 
nézve i g. h. ev. 22, helv. h. 6, róm. kath. 13, g. kath. 3, g. kel. 1, iz-
raelita 10; anyanyelvre nézve magyar 38, német 9, tót 8. Ösztöndíjban 
részesült 5 hallgató összesen 211 fr t erejéig, a Mária Terézia-féle segély-
pénzben részesült 2 hallgató 120 írtjával, tandijelengedésben pedig 10 
hallgató 190 f r t erejéig. — Az első államvizsgára jelentkezett 32 hall-
gató közül 12 egyszerűen képesíttetett, 20 visszavettetett, a második 
államvizsgára jelentkezett 18 ifjú közül kitűnően képesíttetett 5, egysze-
rűen 10, visszavettetett 3 ; államtudományi vizsgára pedig jelentkezett 
8 hallgató, kik közül egyszerűen képesíttetett 6, visszavettetett 2 és jogtu-
dományi vizsgára jelentkeztek 7-en, kik közül egyszerűen képesíttetett 
6, visszavettett 1. — A jogakadémiai ifjúság körében a következő egyletek 
állottak fen: jogásztestület, becsületbíróság és segélyegylet. 

A jelentés — az összeállítás fáradságos és pontos mun-
kájának a tanodai bizottság irányában kifejezett méltatása mel-
lett — tudomásúl vétetett. 

9 
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XXXI. (Mk.) U. a. jkönyv XXXI pontjánál előterjesztetett az egy-
házkerületi népiskolai bizottságnak az 1880/81 tanévről szóló jelentése, 
melyszerínt: 

Az egész egyházkerület 133956-ra rúgó lélekszámából tanköteles 
gyermek volt 6—12 éves 16418, 12 — 15 éves 5819, összesen 22237 
vagyis 6 lélekre esett 1 tanköteles. 

J á r t pedig ezek közül elemi iskolába 15116, ismétlő iskolába 3245, 
polgári iskolába 287, magánintézetekbe 61, középtanodába 399, összesen 
19108, vagyis 86°/°, és igy nem jár t 3129, vagyis 14%>. 

Az előző 187 9/80 iskolai évben az iskolába járók száma 89%, az 
iskolába nem járók száma 11%-ot tet t , e szerint az iskolába járók száma 
3%-al sülyedett. 

Az egész egyházkerület összes elemi iskoláiba jár t télen-nyáron 
13966 (92V») % gyermek, csak télen 1150 (7% %.) 

Tankönyvekkel el volt látva 14725 (972/5 % ; nem birt ilyenekkel 
391 (2% %.) 

Iskolamulasztási eset volt 10710, ebből fel lett mentve 10340 
(96V2 0 / 0 ) , megbüntetve 370 (3Va%.) 

írni olvasni tudott 12739 (84V»%); csak olvasni 2377 (15V2%.) 
334 tanitó közül vólt 285 (85%) képesített, 49 (15%) nem képe-

sí te t t ; rendesen alkalmazott néptanító volt 3 1 2 ( 9 3 72%): segédtanítói 
minőségben 22 (6 72%). 

Egy tanítóra és egy tanteremre esett átlag 47 tanúló. 
A tannyelre nézve a 271 iskola közül volt 16 magyarnyelvű (6%), 

német 34 (12 7a%), tót 110 (40 72%), magyarnémet 12 (4%%), magyartót 
98 (36%), némettót 1 (7s%). 

A 271 iskola 279 épületben volt elhelyezve, melyek közül265 az illető egyház 
tulajdona, 14 pedig bérelt helyiség és pedig 246 jó, 33 pedig rosz karban. Van 
ezekben 323 tanterem, 274 tanitólak, 166 faiskola, 255 kert, 45 testgyakorló. 

Taneszközökben volt 446 feke irótábla, 3061 fali olvasótábla, 761 
fali térkép, 209 földgömb, 2663 természetrajzi, 647 természettani eszköz, 
147 könyvtár és 109 testgyakorlati készlet. 

A kerületi iskolák jövedelme volt készpénzben 7 9201 frt, termé-
nyekben 40588 frt , tehát összesen 119789 f r t . 

Ezen jövedelem származott: ingatlanok jöredelméből 17456 frt, ka-
matokból 9489 frt , tandíjból 21752 frt , állami segélyből 700 frt, községi 
segélyből 26950 frt, egyházaktól 42217 frt , egyéb forrásból 1225 frt . 
Az iskolák kiadása pedig volt rendes tanitók fizetésére 105378 frt , se-
gédtanítók fizetésére 2475 frt , fűtésre és javításra 6768 frt, tanszerek 
beszerzésére 656 frt, szegény gyermekek könyveire 539 frt , egyebekre 
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2722 frt, összesen tehát 118538 frt. A tanítók közül 139-en kán-
tori és orgonistái, 5-en földmivelési, 8-an halottvizsgálói teendőkkel 
foglalatoskodtak, — továbbá volt még a tanitók között 12 lelkész, 
3 lévita s 8 iparos. A kir. tanfelügyelők az összes kerületi ág. h. 
ev. iskolákat 92 esetben látogatták meg; a polgári közegek pedig 
törvényes segédletért 9 esetben eredménnyel és 2 esetben eredmény nél-
kül kerestettek meg. 

Felolvastatott továbbá ugyanazon bizottságnak az 1881/2 tanévre 
vonatkozó jelentése, melyszerint: 

1. Kerületünk 131293-ra rúgó lélekszámából tanköteles gyermek 
volt 6—12 éves 16198, 12—15 éves 5975, összesen 22173, vagyis 
5-92 lélekre esett egy tanköteles. 

Tényleg pedig járt: a népiskolába 15039, az ismétlő iskolába 3835 
polgári iskolába 202, magánintézetbe 64, középiskolába 411. összesen 
19551 tanköteles vagyis 88"2%; nem jár t tehát 2622 vagyis 11-8%. 

Azonkívül já r t még népiskoláinkba 1703 idegen vagy más vallású 
gyermek, vagyis a népiskolát látogatott gyermekek 10'17%-ja. 

Az iskolamulasztások száma tett 64980-a t ; ezért meg volt büntetve 
699 szüle.— A mulasztások száma egyébiránt annyiban hiányos, ameny-
nyiben több iskola azt ki nem mutatja. 

2. Kerületünkben működött 331 tanító és 5 tanitónő: köziilök volt 
okleveles 277 vagyis 82'4%, nem képesített 59 vagyis 17-6%; rendes 
tanító 294 vagyis 87.5%, segédtanító 42 vagyis 12 5%; hitfelekezeti 
320 vagyis 96%, községi 16 vagyis 4%. — Egy-egy tanítóra és tante-
remre esett átlag 44 tanítvány. 

2. A 8 esperességben van iskola összesen 260; ezek el vannak he-
lyezve 297 épületben, melyek közül az egyházközségek tulajdonát képezi 
284 vagyis 95-6%, bérelt helyiség 13 vagyis 4-4%. A 297 iskolahelyiség 
közül jó karban van 244 vagyis 82.2%, rosz karban 53 vagyis 17 .8% 
— Épült ez évben 1 iskolaépület, javít tatott 21. 

Van pedig ezen iskolaépületekben 330 tanterem, 282 tanitólak, 159 
faiskola és csak 39 tornahelyiség. Egy községben a tanitólak egyszers-
mind tanterem is. 

A taneszközöket illetőleg van a 260 népiskolában 468 fekete író-
tábla, 3276 fali olvasótábla, 795 fali térkép, 194 földgömb, 2619 ter-
mészetrajzi tárgy, 909 természettani eszköz és 11087 kötet könyv az 
ifjúsági könyvtárakban. 

4. Az iskolák évi jövedelme tet t készpénzben: 87038 frt 21 krt, 
terményekben 43237 f r t 59 krt, összesen 130275 fr t 80 krt, még pedig 
ingatlanok jövedelméből folyt be 17248 fr t 66 kr, kamatokból 11799 

9* 



— «68 — 

fét 94 kr, tandijakból 20555 f r t 90 kr, államsegélyből 785 frt , községi 
segélyből 23440 f r t 90 kr, egyházaktól 54400 f r t 32 kr, egyéb forrá-
sokból 2045 fr t 8 kr. 

A kiadás t e t t : rendes tanitók fizetésére 112579 f r t 89 krt, segéd-
tanítók fizetése 6137 frtot, vagyis a tanitók fizetésére fordít tatott a jöve-
delemnek 9P14°/o, épületjavitásra 4056 f r t 15 krt, vagyis 3-11%,tanszerekre 
3058 f r t 74 krt, vagyis 2-34°/o, egyebekre 4444 fr t 2 krt, vagyis 3"41% 
összesen 130275 f r t 80 krt . 

Egy rendes tanitóra esett átlag 383 frt , egy segédtanítóra 143 fr t 
74 krajczár. 

A bizottságnak nagy gonddal készült kétrendbeli munká-
lata méltányló elismeréssel fogadtatván, annak indítványozása 
folytán a népiskolai statisztikai táblázatokat készítő dékánok 
u tas í t ta tnak: 

а) hogy az egyes iskolák adatait szabatosan vezessék be az 
illető rovatokba,— 

б) ügyeljenek arra, hogy az I tábla 11-ík rovata a 35 és 
38-ik s a II tábla 28-ikrovata a 38 és 44-ik rovattal összhang-
zásban legyen, — 

c) hogy a II tábla 21- és 22-ik rovatába az 5-ik jegyzet * 
világos utasítása szerint a meglévő természetrajzi és termeszet-
tani eszközöknek darabszámát jegyezzék be 

XXXII. (F.) Olvastatott néhai boldog emlékű b. Radvánszky Antal 
egyetemes felügyelőnek Radvánvban f. é. június 5-én — halála előtt 2 
nappal — 58 sz. a. kelt levele, melyben az ezévi egyetemes gyűlést 
oet. 18-ára ir ja ki. 

Ezen egyet, gyűlésre egyházkerületünk képviseletében 
а) a világiak részéről az egyházkerületi felügyelő úr és az es-

perességi felügyelők, továbbá Bánó József, Szentiványi Miklós, 
Szontagh Pál, b. Radvánszky Béla, Feszt Imre, Radvánszky Károly, 
Lat inák Rudolf, Dessewffy Kálmán, Dessewffy Pál, Pfansclimied 
Triódeon, Dr. Markó Sándor, Markó József Imre, Szirmay Ödön, 
Kubínyi Albert, Péchy István, Schmiedt Gyula, Benczúr József, 
Dr. Paczek Mór, Szontagh Károly, Liszka József, Prónay Jó-
zsef, Hámos László, Somogyi Gyula, Dr. Szánthó Gyula, Top-
scher György, Wieland Arthúr, Dr. Lorx Sándor, Dr. Meskó 
László, Medveczky Sándor, Márton János, Palánszki Soma, — 

б) az egyháziak és a tanodák részéről pedig superinten^ 
dens úr és a főesperesek, továbbá Zelenka Pál, Farbaky József, 
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Glauf Pál, Terrai Gyula, Ujágh Károly, Bancsó Antal, Hörk 
József, Pákli Károly, Grósz Ernő, Hajcsi Sándor és pedig a 
hegyaljai főesperes Bartholomaeidesz János és az eperjesi col-
legium igazgatója Bancsó Antal, mint sorrend szerint követke-
zők, az egyházkerületi pénztárból fedezendő s utólagosan felszá-
mítandó útiköltség s a gyűlés tartama alatt kijáró 6 frtnyi 
napidíj mellett 

küldetnek ki, megjegyeztetvén, hogy a gyűlést megelőzőleg 
a gyűlés fontosabb tárgyait előkészítő szokásos előértekezlet oct. 
16-án d. u. 5 órakor a pesti ev. egyház dísztermében, a bol-
dog emlékű b. Badvánszky Antal egyetemes felügyelő úr emlé-
kére az egyetemes egyház részéről rendezendő gyász-istenitisz-
telet pedig oct, 17-én reggel a templomban fog megtartatni. 

XXXIII. (F.) Az ösztöndijjakra nézve az ezen jkönyv XV pontjában 
javaslattétellel megbízott küldöttség véleményének meghallgatása után 

a) a Máday-féle 100 frtos ösztöndíj a hallei egyetemen 
tanúló Szlávik Mátyás hitjelölt részére, — 

b) az egyik 100 frtos kerületi ösztöndíj Franz Vilmos 
eperjesi hitjelölt részére, — 

c) a Csiz-féle 25 frtos ösztöndíj Szalagyi Emil selmeczi 
bányász akadémiai hallgató részére szavaztatott meg. 

XXXI Y. (Z.) A múlt évi k. gy. jköny vének XXXY-ik pontjánál olvastatott a 
némethoniG.A. egylet köréből jöttkegyadomány oknak jegyzéke, melyszerint az 
1881-ik évre segélyt nyertek: Bussótz 76 f r t 14 krt, a kerületi tanító-
képezde 117 fr t 13 krt, Gerlachfalva 351 fr t 40 krt, H.-Vécse 58 fr t 
56 krt, a kassai tót egyház 65 f r t 60 krt, Kölese 2 69 fr t 22 krt, 
Krompách 9 f r t 37 krt, Miskolcz 70 fr t 28 krt, Megye 17 fr t 57 krt, 
Új-Tátrafüred 107 fr t 88 krt, a XIII sz. v. özvegyárva-nyugdijintézet 
69 f r t 77 krt, Plavnitza 17 5 f r t 70 krt, Szomolnok 292 fr t 25 krt, 
Stola 9 f r t 37 krt, Tokaj 97 fr t 22 krt, Új-Klenótz 35 fr t 14 krt, 
Válykó 49 fr t 32 krt, Kis-Szeben (tót) 49 fr t 32 krt, Kis-Szeben (né-
met) 7 fr t 5 krt, Kacska Sámuelné lelkészözvegy 17 frt 40 krt, Miklósífy 
Sámuelné lelkészözvegy 121 f r t 78 k r t ; tesz összesen 2067 fr t 47 krt. 
Közvetlenül kapott ugyancsak Miklósífy Sámuelné a bonni nőegylettől 
29 frtot és a wildungeni nőegylettől 11 f r t 72 krt, mit hozzáadva a 
fenti összeghez, tesznek az egylet összes adományai az 1881-ik évben 
2108 fr t 19 krt. 

A Gusztáv Adolf egyletnek ezen testvéries áldozata kö-
szönettel vétetett tudomásúl. 
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XXXV. (Z.) U. a. jkönyv XXXVI pontjánál olvastatott a kerületi 
gyámintézet Rozsnyón ang. 16-ikán tartott évi gyűlésének jegyzőkönyve. 
E szerint 

1. A gyámintézet működésének eredménye volt a lefolyt évben 
A) Bevételben: tőkekamatokból 65-19, m. évi marad-

ványból . 7.10 — 72.29 
a VI sz. k. városi esperességből 644.36 
a VII b. v. » 142.80 
a XIII sz. v. * n • 345.14 
a tátraaljai y> 126.34 
a kishonti n • • 74-39 
a gömöri n 575.57 
a sáros-zempléni n 65.48 
a hegyaljai n 360.72 
az ; offertoriumból, melyhez Péchy Tamás 

kerűleti felügyelő úr 100 fr t ta l járúlt 177.85 
összesen 2584 94 

még pedig: szabad rendelkezésre 956.55, határozott czélokra 829.17, köz-
vetve 7 99.22, összesen 2584.94 

B) Kiadásban. Az egyetemes pénztárba küldetett : szabadrendelke-
zésre 478.28, határozott czélokra (Leopoldiánumra 262.58, e. e. e. tőkére 
128.50, e. e. e. szeretetadományra 132.95, G. A. egyletnek 50 éves 
örömünnepére 382.28, a rozsnyói ker. árvaháznak Pádá 0.40, Rókusznak 
Kézsmárk 17-46, k.-szebeni iskolának K.-Szeben n. 5 fr t ) 929.17, összesen 
1407.45 

Kiosztatott és szétküldetett: a rozsnyói ker. felsőbb leányiskolának 
az off. fele vagyis 88.92, Rónapatakának 22.76, Szmizsán-Illésfalva, Berki, 

/ / 

U j -Tátrafüred, Uj-Klenócz , Mikolcsán és Hernád-'Vécsének 33 fr t 
34 kr jávai 200 frt, összesen 311.68 

Folyó költségre fordittatik a G. A. egylet jubileuma alkalmából 
100 frt, az egyetemes gyámintézet gyűlésére útiklötségűl 50 frt , bizott-
sági ülésre 5.51, pénztárnoki költség 0.60, összesen 156.11 

Tőkésittetik a kamat fele 32.29 s a m. évi maradvány 7 . 1 0 = 3 9 . 3 9 
Közvetlenül kiosztatott 670.31 
Összevonva pedig kiadatott az egyetemes pénztárba küldve 1407.45, 

közvetlenül kiosztva 810.98, folyó költségre 209.84, tőkésítve 156-67, 
összesen 2584.94 

2. Gyámintézeti tőkéje van a kerületnek 908.09, a VI sz. k. városi 
esperességnek 61.18, a kis-honti esperességnek 81.71, a gömöri esperes-
ségnek 2669.05, Eperjesnek 255.33, Kassának 868.71, Rozsnyónak 270, 
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a dobsinai nőegyletnek 1454.26, a rozsnyói nőegyletnek 990.99. összesen 
7559.32 (f 470.66). 

3. A számvizsgáló-bizottság jelentése alapján Csisko János pénztár-
noknak a szokásos felmentés megadatott s ügy buzgó fáradozásaiért kö-
szönet szavaztatott. 

4. Az egyetemes gyámint. elnökség részéről jö t t meghivás folytán 
a Selmeczbányán f. évi october 22-ikén megtartandó egyetemes gyámin-
tézeti gyűlésre az elnökségen kívül Bartholomaeidesz János, Benczúr Jó-
zsef, Farbaky József, Csisko János, Glauf Pál, Maferny János, Strauch 
Béla, dr. Meskó László, Szontagh József és Terray Béla küldettek ki azon 
megbízatással, hogy a 400 frtos adományra a tűzkárvallott krompachi 
egyházat, kiváló segélyezésre pedig a segélyezetteken kívül Kis-Szebent 
(német), Bussótzot, Megyét, Jólészt, Markuskát, Tokajt és N.-Keresztúrt 
hozzák ajánlatba. 

5. Csisko János lelkésznek az ezévi ker. gyámint isteni tisztelet 
alkalmával elmondott egyházi beszédéért elismerő köszönet szavaztatván, 
azon, az egyház közszükségleteit találóan jelző, a vallás ápolására és 
egyház- s hazaszeretetre melegen buzdító beszédnek 500 példányban ki-
nyomatása és a kerületi gyámintézeti alaptőke javára elárúsitása elha-
tároztatott. 

6. Az esperességek elnökségei és pénztárnokai ismételve felhivattak, 
miszerint az esperességek gyámintézeti számadásait a vett mintázatokra gon-
dosan és pontosan vezessék be és mutassák ki, úgyszintén, hogy azokat 
a folyamodványokkal együtt a gyűlést megelőzőleg legalább 10 nap-
pal terjesszék fel. 

7. A kérvények felülbírálásával a múlt évben megválasztott küldöttség 
bízatott meg. 

A gyámintézeti gyűlésnek intézkedései és határozatai he-
lyeslőleg fogadtatván, úgy maga a gyámintézet mint a Leo-
poldinum az egyházak és egyházhívek pártfogásába melegen 
aj állítatnak. 

XXXVI. (F.) U. a. jkönyv XXXVII pontjánál olvastatott a tiszai 
egyházkerület részére fenálló tanárvizsgáló egyetemes bizottságnak je-
lentése, melyszerint a f. é. aug. 14-én megtartott tanári vizsgán Vand-
rák Gyula, az iglói főgymnasiumnál alkalmazva lévő segédtanár a latin-
nyelv és irodalomnak a felgymnasiumban való tanítására nyert képesítést: 

Tudomásúl szolgál. 
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XXXVII. (F.) U. a. jkönyv XXXVIII pontjánál olvastatott a f. é. 
aug. hava 10-ik s következő napjain superintendens úr elnöklete alatt s 
a hittanintézeti tanári kar közreműködése mellett megtartott hitjelölti vizs-
gáról szóló jelentés, mely szerint 

Franz Vilmos és Nemes Károly kitűnő, Mayer Endre di-
cséretes, Buzágh István jó, Fábry János és Krámer Lajos elég-
séges osztályzattal állták meg a vizsgát, megjegyeztetvén, hogy 
közűlök Mayer Endre magyar, német és tót, Franz Vilmos, 
Nemes Károly, Krámer Lajos, Fábry János magyar és német, 
Buzágli István magyar és tót nyelven való egyházi szolgálatra 
találtattak alkalmazhatóknak. 

XXXVIII. (F.) A jövő 1883-ik évi ker. gyűlés helyéül 
sz. k. Lőcse városa tűzetik ki. 

XXXIX. (Z.) A múlt évi gyűlés jkönyvének XL pontjánál olvasta-
tott a tömeges tűzkárbiztositást ellenőrző bizottságnak jelentése. E szerint 

1- A Fonciere biztosító intézet összkövetelése volt díjjakban 3071 
f r t 58 kr, mely összegből az egyházkerületi pénztárt illető 307 frt 15 
k r befizettetett. 

2. Ezen díjkövetelésre tartozásban maradtak: Brdárka 8 f r t 50 krral, 
Geczelfalva 6 f r t 70 krral, Petermány 3 f r t 10 krral, Oláhpatak 11 fr t 20 
krral, Gócs 13 f r t 50 krral, Restér 6 f r t 26 krral, Markuska 4 f r t 40 krral, 
Sebespatak 10 fr t 5 krral, Rekenve 4 frt 54 krral, Kúntaplócza 23 fr t 40 
krral, Szkálnok 4 f r t 47 krral, Hegymeg 2 fr t 20 krral, Tiszólcz 31 f r t 63 krral, 
Fancsal 21 f r t 24 krral, Kölese 16 frt 66 krral, Talya 11 fr t 89 krral és 
Grenitz 11 frt 57 krral, összesen tehát 191 f r t 31 krral. 

3. Régibb tartozásban van Gócs 13 f r t 50 krral, Restér 6 f r t 26 krral, 
Markuska 4 f r t 40 krral , összesen 24 fr t 16 krral. 

4. A fenti 3071 fr t 58 krt tevő évi jövedelemmel szemben kifize-
tett az intézet tűzkár fejében Rókusznak 18 frtot,Restérnek 745 fr t 96 
krt, Kis-Szlabosnak 600 frtot, Pádárnak 116 frtot, Sublechnitznek 145 f r t 
55 krt, Durandnak 173 frt 52 krt, Sókútnak 148 frtot, Grénitznek 1355 
frtot, Henczkónak 85 f r t 3 krt, Krompachnak 2599 fr t 48 krt, tehát ösz-
szesen 5986 f r t 54 krt. 

5. A lefolyt 15 áv alatt összes díjbevétele volt az intézetnek 34472 
f r t 18 k r , kiadása pedig (tűzkár után 39498 f r t 91 kr, egyházkerület-
nek 3289 fr t 75 kr), összesen 42788 f r t 66 kr, s igy kiadási többlete 
8316 fr t 48 kr. 



6. Az intézet főügynöksége, most is, mint mindig figyelemmel, szi-
o c«/ 

gorú igazságérzettel, sőt előzékenységgel jár t el úgy a károsodott, minta 
tartozásban maradt egyházak irányában, mely eljárásáért most is elismerést 
érdemel. 

A bizottság jelentése átalán örvendetes tudomásúl vétet-
vén, az esperességek elnökségei ismételten felhivatnak arra, hogy 
ahátrálékos díjfizetések beszolgáltatását erélyesen szorgalmazzák. 

XL. (Z.) U. a. jkönyv XLI pontjánál olvastatott az 1881-ki köz-
gyűlésből javaslattétel czéljából kiküldött kerületi bizottságnak az elemi 
vallástanitásra vonatkozó rendszeres munkálata, valamint az egyes espe-
rességeknek arra vonatkozó biráló határozatai is. 

A gyűlés a munkálatot és az esperességek bíráló határo-
zatait beható tárgyalás után s az esperességek többségének 
kifejezett kívánságához képest a hegyaljai esperesség elnök-
ségének adja ki oly utasítással, hogy az belátása szerint alkal-
mazott tanerők közreműködésével, a fenforgó különböző né-
zeteket és határozatokat összeegyeztetvén, az azokból elkészí-
tendő rendszeres tantervet a jövő gyűlés elé terjeszsze. 

XLI. (F.) U. a. jkönyv XLIII pontjánál olvastatott a Gáspáry János 
eperjesi orgonász által iskolai használatra szerkesztett choralkönyv szak-
szerű megbirálására egyházkerületileg felhívott lőcsei orgonász Wagner 
Vilmosnak a kérdéses művet helyeslő s elfogadásra ajánló nyilatkozata, 
valamint jelentetett az is, hogy a szintén egyházkerületi megbízás értel-
mében magyar- és tótajkú népiskolák használatára készülő choralköny-
vével Nagy Lajos nyíregyházi orgonász is nemsokára elkésziilend. 

Gáspáry János műve, a kedvező szakértői bírálat alapján 
iskolai használatra alkalmasnak s alkalmazandónak mondatván 
ki, szerző felhivatik, hogy a mű kiadásának módozataira nézve, 
a legközelebbi kerül, gyűlés elébe javaslatot terjeszszen, — Nagy 
Lajos pedig utasittatik, hogy mihelyest művével elkeszült, azt 
superintendens úr kezeihez küldje meg, ki annak szakavatott 
megbiráltatása iránt intézkedend. 

XLII. (Mk.) U. a jkönyv XLIV pontjánál olvastattak a m. k. val-
lás és közoktatási minisztériumnak 1881 évi szeptember 30-án 28934 és 
29115 sz. a. kelt leiratai, melyekben tudatja, hogy az 1880 és 1881 
évre kiutalványozott államsegély tárgyában felterjesztett számadásokat meg-
vizsgálván, azokra nézve semmi észrevétele nincs. 
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Tudomásúl vétetett. 
Ezzel kapcsolatban olvastatott u. a. minisztériumnak 1882 július 

18-án 22239 sz. a. kelt leirata, melyben tudatja, hogy az 1882 évre 
egyházkerületünk részére járó 5000 frtnyi államsegélyt folyóvá tette. 

Ezen 5000 írtból, az eddigi határozatok értelmében, 500 frt 
a kerületi nyugdíjintézet tőkéjének gyarapítására, 250 frt az 
egyetemes egyház szükségleteinek fedezésére s 4250 frt az eperjesi 
hittanintézet alapjának növelésére lesz ezúttal is fordítandó. 

XLIII. (Mt.) U. a. jkönyv XLV1 pontjánál olvastatott a rimaszom-
bati egyesült prot. gymnasium igazgatóválasztmányának kérvénye, mely-
ben a nevezett tanintézetet az évenként kerületileg segélyezendők sorába 
felvétetni újólag kérelmezi. Ezzel kapcsolatosan indítványozza Szontagh 
József tud. pénztárnok, hogy azon 300 frtnyi összeg, melyet eddig a tu-
dományi pénztár a segélypénztárnak évente fizetett, szállittassék alá 250 
frtra, az ekként a tudományi pénztár javára megtakarított összegből pedig, 
részesittessék a kérelmező tanoda ezen pénztár számlájára 42 forintnyi 
évi segélyben. 

A tud. pénztárnok ezen indítványa elfogadtatván a rima-
szombati e. prot. gymnasium az évenként segélyezendő 
tanintézetek sorába ezennel felvétetik s az 1882/3-ik tan-
évtől kezdődőleg részére a tudományi pénztárból kiszolgál-
tatandó évenkénti 42 frtnyi segély megszavaztatik, mindazáltal 
oly fentartással, hogy a kerület ezen segélyt azonnal megvon-
hassa, mihelyest a nevezett pénztár a megszavazott összeget to-
vábbra nem nélkülözhetné. 

XLIV. (F.) U. a. jegyzőkönyv LI pontjánál jelentvén superintendens 
úr, hogy a nm. m. k. igazságügyi minisztérium sem az egyházkerületnek azon 
feliratára, melyben a munkácsi fegyintézetben levő ág. h. ev. fegyenczek-
nek az újklenóczi ág. h. ev. lelkész által eszközlendő lelki gondoztatását 
kérelmezi, nem válaszolt, sem pedig — kerül, felügyelő úr közbenjárása 
daczára — a dolog érdemében nem intézkedett: 

elnöklő felügyelő úr újból felkéretett, hogy az ügynek 
reánk nézve kedvező megoldását a nevezett m. minisztériumnál 
nyomatékos közbenjárásával szorgalmazni szíveskedjék. 

XLV. (Mk) Olvastatott az egyházkerületi törvényszéknek 1881 évi 
szeptember 21-én a felsőkemenczei egyház és tanitó közt az úrbéri ren-
dezésből kifolyólag felmerült peres ügyben hozott másodfokú Ítélete. 

Ezen ítélet szokott módon kihirdettetvén, tudomásúl vé-
tetett. 



XL VI. (Mt) A kishonti esperesség panaszképen előterjeszti, hogy a 
kishonti járás közigazgatási szolgabirája a pongveloki lelkésztől azt kö-
vetelte, miszerint katonai reclamationalis ügyekben a családi értesítőket 
díjmentesen erősítse meg, minek folytán a panaszló esperesség azt indít-
ványozza, hogy a lelkészi javadalmak törvénytelen csonkítására vezető 
ezen s hasonló sérelmes követelések ismétlődésének a kerület tiltó minisz-
teri rendelet kieszközlése által vegye elejét. 

Tekintve, hogy a sérelmet szenvedett lelkésznek jogában 
állott volna felebbezés útján a felettes polgári hatóságnál ke-
resni orvoslást, mely jogával ő azonban nem élt: a kerületi 
gyűlés nem látja indokoltnak, hogy beleavatkozzék oly ügybe, 
amely az illetékes felebbviteli hatóság által megvizsgálva nem 
let t ; minél fogva a beadott indítvány mellőzésével, utasíttattak 
a lelkészek, hogy előfordúlható ilyen esetekben felebbezés útján 
igyekezzenek sérelmeiket orvosoltatni s csak ha a rendes feleb-
bezési fórumnál sem nyernének elégtételt, fordúljanak ilyenért 
az egyházkerülethez, illetve superintendens úrhoz. 

XLYII (F) Superintendens úr jelenti, hogy a múlt é. k.gyűlés jköny-
vének XXIX pontjában nyert megbízatásához képest a tanári 
értekezletet f. hó 15-ére összehívta s megnyitotta, melyen hatá-
rozatilag kimondatott, hogy a kerületbeli tanári kar rendszeresen szervez-
kedni kiván, a szervezeti javaslatnak a legközelebbi ker. gyűlésig fogana-
tosítandó kidolgozásával az eperjesi collegium tanári testülete bízat-
ván meg. 

Kedves tudomásúl vétetett s a szervezeti javaslat a jövő 
gyűlésre elváratik. 

XLVIII. (F.) Az ezen gyűlés másodnapján hozott határozatok hite-
lesítésével 

superint. úr elnöklete alatt Szontagh József, Hajcsi Sán-
dor, Kramarcsik Károly, Scheffer Gusztáv, Justh János és a 
jegyzői kar bízattak meg. 

A gyűlés másodnapján hozott határozatok hitelesíttettek Rozsnyón 
szept. 5-én a XLVIII pontban kiküldött bizottság által. 

Jegvzették: Dr. Marko Sándor, Marton János, Zelenka Pál és 
Farbaky József. 

Szerkesztette Farbaky József. 
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16. A gyűlés első napján hozott határozatok hitelesítése. 
17. Egyetemes alap. 
18. Kerületi árvaház s annak alapszabályai. 
19. Kerületi felsőbb leány tanodák. 
20. Baldácsy alapítvány. 
21. A Zsedényi-féle hagyaték esedékes kamatai. 
22. Kerületi hittanintézet. 
23. Kerületi tanítóképző intézet. 
24. Kerületi nyugdíjintézet. 
25. Az 1881-ik évi kerületi számadások. 
26. A Marko János közig, pénztárnok lemondása. 
27. Szontagh József tud. pénztárnok lemond, de lemondását visszaveszi. 
28. Köröztetett miniszteri rendeletek. 
29. Kerületi segély 1883-ra. 
30. A tanodai bizottság jelentése. 
31. A népiskolai bizottság jelentése. 
32. Az egyetemes gyűlésre kiküldött képviselők. 



^ 33. Osztönrlijjak kiosztása. 
34. A G. A. egylet 1881-ik évi adományai. 
35. Kerületi gyámintézet. 
36. Tanárvizsgáló bizottság. 
37. Hitjelölti vizsga. 
38. A jövő évi ker. gyűlés helye. 
39. Tűzkár elleni tömeges biztosítás. 
40. Vallástanitási tanterv. 
41. Gáspáry János és Nagy Lajos iskolai chorálkönyvei. 
42. Államsegély 1882-re. 
43. A rimaszombati gymnasium segélyezése. 
44. A munkácsi ev. fegyenczek lelki gondozása. 
45. A ker. törvényszéknek a felső-kemenczei tanitóföldek ügyében hozott Ítélete 

kihirdettetik. 
46. Utasítás a lelkészi jövedelmek törvénytelen csonkításának eseteire. 
47. Tanári értekezlet és szervezkedés. 
48. Bizottság a gyűlés másodnapján hozott határozatok hitelesítésére. 
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Lényegest sajtóhibák: 

10 lap alulról 6-ik sor „követelések azok" helyett olvasandó követelések 
14 n felülről 2-ik » „egy tanítónak sok" n » egy tanítóra sok 
22 » alulról 15-ik n „özvegy-árva intézet" n N özv. drv. intézete 
23 » felülről 8-ik n „áldott emlékű" n n az áldott emlékű 
25 n alulról 6-ik n . „70 frtnyi" n » 700 frtnyi 
26 n felülről 11-ik » „könytárnak" n v könyvtárnak 
26 n alulról 10-ik » „5055 f r t" v n 5955 frt 
28 » felülről 12-ik » „Lidney" » n Sidney 
28 » alulról 3-ik n „Sub-Pechniczen" » n Sub-Lechniczen 
29 n felülről 17-ik » „temlom" n D templom 
32 » alulról 2-ik n „ért-" r> n értve 
36 » felülről 7- és 8-ik sor „buzgalommal" n n buzgalomból 
39 n felülről 5-ik sor „kerület" n n kerületi 
40 jj felülrpl 2-ik D „1089" H n 1809 
42 r) felülről 4-ik V) „tőkésítheti" » » tőkésítheti 
42 n alulról 2-ik » „ez utóbbinak" után olvasandó még valamint — a női 

bizottság előzetes javaslata alapján — nejének, illetve az intézeti gazd-
asszonynak járulékaira, illetőleg 

44 „ alulról 3-ik sor „étkezés" helyett olvasandó étkezik és 
48 „ felülről 12-ik „ „vázlatos a javaslatot" helyett olvasandó vázlatos javaslatot 
50 „ felülről 9-ik „ XXII pont után teendő (Z.) 
52 „ felülről 8-ik „ „ezek közül a collegiumból" helyett olvasandó ezek közül 

6 a collegiumból és 
53 „ alulról 4-ik sor „beterjesztett" helyett olvasandó terjesztetett 
55 „ felülről 18-ik „ „116 fr t 03 kr „ „ 117 frt 03 kr 
55 „ alulról 19-ik „ „30 kr" „ „ 20 kr 
55 „ alulról 1-ső „ „18" „ „ 8 
70 „ alulról 18-ik „ „Pádá" „ „ Padár 



I 

A tiszai ágost. h. ev. egyházkerület Rozsnyón felállítandó 
„árvaházának" az 1882-ik ang. 8-ig terjedő számadásai. 

(Függelék az 1882-ik évi ker. gy. jkönyvének XVIII pontjához.) 

Í J 
'3 N N é v Lakhely Illeték Befizetés Hátralék 
A " 

Lakhely 
frt kr. frt | kr. frt | kr. 

A) Bevétel: 
I. Rendes tagok 100 frt 
töke vagy alapítvány nyal. 

1 Id. Sziklay Ede Rozsnyó 100 100 — 

2 Sárkány Emilia Dobsina 200 200 — — 

3 Harsányi Józsefné Budapest 100 100 — — 

4 Heinselman Emil » 100 100 — — 

5 Szepesszombati egyház — 100 100 — — 

6 Maurer János Felka 100 100 — — 

7 Dobsinai egyház — 200 200 — 

8 Margonyai egyház — 100 — 100 — 

9 Iglói egyház — 100 100 — 

10 Wieland Arthúr Farkasfalva 100 100 — 

Összesen 1200 —1| 1200 — • 

II. Rendkívüli tagok 50 frt 

toké vagy alapítvány nyal: 

1 Fest Imre Budapest 50 50 — 

2 Nehrer Mátyás Rozsnyó 50 — 50 — 

Összesen 100 100 — 

III. Rendes tagok 3 évre 
6 frt évi járulékkal. 

1 Lőcse városa — 6 — 6 
2 Posch Gyula Budapest 6 6 — 

3 Klementisz-féle pénztár — 6 6 — 

4 Affanecz Sámuel Tiszólcz 6 6 — 

5 Kuclita Dániel n 6 6 — 

6 Reök Pál N.-Károly 6 6 — 

7 Mathaeóczi egyház — 6 6 — 

8 Kalmár Imre Budapest 6 6 — 

9 N.-Szlabosi papírgyár i 10 10 — 

10 N.-Szlabosi egyház — 6 6 — 

11 Ujházy Józsefné Budamér 6 i ö — Ujházy Józsefné 
Áttétel 70|—! 64 — 6 — 



II 

1 vo C N é v Lakhely Illeték Befizetés Hátralék 
» 

Lakhely 
frt kr. frt kr. frt Ikr. 

Áttétel 70 64 6 
12 N. Rőczei egyház — 6 6 — 

13 N.-Rőcze város előre 3 évre — 18 18 — 

14 
15 
16 

Sárkány Kálmán 
Fábry János lelkész 
Kalmár Bertha 

Dobsina 
Szepes-Igló 

» n 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

— 

17 
18 
19 
20 

Meleghegyi egyház 
Pádári egyház 
Gyura Vilmos 
Bartholomaeidesz Gyula lk. 

Meleghegy 
Ochtina 

6 
6 
6 
6 

— 

6 
6 
6 

17 
18 
19 
20 

Meleghegyi egyház 
Pádári egyház 
Gyura Vilmos 
Bartholomaeidesz Gyula lk. 

Meleghegy 
Ochtina 

6 
6 
6 
6 6 

6 
6 
6 

21 Vitéz Lajos lk. Pádár 6 — 6 
22 Ochtinai egyház — 6 6 — 

23 
24 

Gölnitzbányai egyház 
Skamla Róbert Ózd 

6 
6 

6 
6 

• — 

25 
26 
27 

Bóth Gyula 
Gál János 
Czékus István 

O-Falu 
Rozsnyó 

77 

6 
6 
6 

1 
"I 

6 
6 
6 

28 Czékus Istvánné 6 6 28 Czékus Istvánné 77 
6 6 

29 
30 

Alexy Albert 
Tirscher István 

77 

77 

6 
6 

6 
6 

— — 

31 
32 

Halassy Gusztáv 
Stech Lajos 

77 
6 
6 

6 
6 

— 31 
32 

Halassy Gusztáv 
Stech Lajos 77 

6 
6 

6 
6 

33 Banschitz báró (Jólész) 77 
6 — 6 

34 Zsegnyei egyház 6 | 6 34 Zsegnyei egyház 77 
6 i 6 i 

Összesen 220 
-

| 184 | 36 

1V. R.eíidkivűli tagok 3 
1 évre 3 frt évi járulékkal. 

• « 

1 Brenner Sándor Lőcse 3 — 3 
2 
3 
4 

Kerepessy Jenő 
Batizfalvi István 
Strauch Albert lk. 

Csetnek 
Budapest 
K.-Szeben 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

— 

5 
6 
7 

Szepessy Dániel 
Szánik Frigyes 
Ehlers Hector 

77 

77 

77 

3 
3 
3 

— 

3 
3 
3 

— 

8 
9 

Rajner Vilmos előre 3 évre 
Scholtz Emil 

Girált 
Mathaeócz 

10 
3 

10 
3 

10 Höncz Adolf lk. 77 
3 3 — 

11 
12 
13 

Mühlenbachi egyli. pénztár 
Linberger István lk. 
Urbán Adolf lk. , 

Kézsmárk 
Hanusfalva 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

— 

Áttétel 1 4 6 H 43 3 — 



— III — 

•o 3 
o S .. -n 

N é v Lakhely Illeték 
• 

Befizetés Hátrál ék 
kr. 

•o 3 
o S .. -n 

N é v Lakhely 
frt | kr. | frt kr. frt |) 

ék 
kr. 

* 

Athozat 46 

1 

4 3 - 3 
14 Kobialka János Topportz 3 3 — ! 

15 Szalagyi Mihály lk. » 1 — 11— 
16 Görgey János V 1 1 — ' 

17 Topporrzi egyháztagok n 4 15 4 15 : 

18 Topportzi egvh. pénztár n 3 — 3 ; 
19 Maidúri egyh. pénztár — 

3 — 3 — 

20 Víbornai egyh. pénztár 3 Q 
D — 

21 Karafiath Frigyes Budapest 3 o 
O 

22 Mispál Akos N.-Szlabos 3 Q 
D 

23 Wittenberger Emil K.-Szeben 3 3 
24 Czirbesz József n 

Q 
O 3 — 

25 Dianiska Albert n 3 — 3 
26 Greisinger Josephine K.-Szeben 3 3 — 

27 Elischer Mihály Göllnitzbánya 3 3 — 

28 Ménhardi egyház — 5 5 
29 Ujliázy Sándorné Budamér Q 

O 
Q 
O — 

30 Sárkány Adolf Dobsina 3 — 3 
31 Sárkány Pál n 

Q 
O 3 — 

32 Perjési egyház 3 — 3 
33 Jolsva-taplóczai egyház 3 — 3 
34 Miglészi egyház 3 — 3 
35 id.BartholomaeideszLászló lk Jólsva-Taplócza o o — 3 
36 Gratz Mór lk. Gölnitzbánya 3 3 — 

37 Poscli Józsefné Rozsnyó 3 3 — 

38 Irányi János •n 3 3 — — 

39 Mittmann Sándor » 
o 
O 3 — 

40 Hirth Lajos n 3 3 — 

41 Blum József n 3 3 — 

42 Marko J. Imre n 3 3 
43 Pilder Gyula Dernő 3 3 — 

44 Hajdú János lk. Zsegnye 3 3 — 

45 Bogdányi leányegyliáz — 3 3 — 

46 Hudacsek János Zsegnye 3 3 — • ; 
Összesen || 144|15|| 129jl5|| 15 
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IV 

V. Pártoló tagok egy szermindenkorra szóló adománynyal. 
Markó János Rozsnyón 20 frt , Alexy Albert u. o. ( = ugyanott) 10 

fr t , Bauhoffer Györgyné u. o. 1 frt , Weisz Vilmosné u. o. 1 frt, Schlosser 
Albert u. o. 20 frt , Weisz Vilma és Czékus Gizella u. o. 40 kr, egy mu-
lató társaság u. o. 11 f r t 60 kr, Mikola György Sajó-Gömörön 2 frt, a 
Piringer és Jóba nyomdászczég Nyíregyházán 5 frt, Kövi toasztjából 75 frt, 
Kalmár Gyula Bécsben 10 frt, Sztehló Kornél Budapesten 1 frt, Sárkány 
Aranyka u. o. 1 frt , Mayer Ármin u. o. 1 frt , Markó Albert u. o. 10 
frt, Szepesi hitelbank 10 frt, Szepesi takarékpénztár 5 frt , Stenczel Hugó 
Kézsmárkon 10 frt , Alexy Albert Rozsnyón 10 frt, Keleti Károlyné Buda-
pesten 5 frt, Greguss Ágostonné u. o. 5 frt, Pekár Imréné u. o. 5 frt, 
Szentiványi József Sz.-Iványban 5 frt, Gr. Zievotien u. o. 5 frt, Lichtenstein 
Lajos Budapesten 3 frt , Immerdörfer Ágost u. o. 1 frt, Rosenberg Gyula 
u. o. 1 fr t , Heller Gusztáv u. o. 2 frt, M. M. u o. 1 frt , Greguss János u. 
o. 1 frt , Horváth Alajos u. o. 1 frt, Chisnyói iskolás gyermekek 1 f r t 7 2 

r 

kr, Vida Lajos leik. Uj-Csanáloson 1 f r t 5 kr, Csanálosi egyházhivek 3 
fr t 95 kr, Spóner Andor N.-Lomnicz 5 frt, Schönvieszner János leik. N.-
Szalókon 2 frt , Weszter Pál u. o. 1 frt , N.-Szalóki egyházhivek 13 f r t 

/ 

45 kr,Uj-Lesznai egyházhivek 2 fr t 75 kr, Készpénzben 10 fr t 30 kr, Putze 
Ede lakadalmi gyűjtése 3 fr t 5 kr, Tornaijai takarékpénztár 10 fr t , Sze-
lényi Gusztáv Bécsben 10 frt , Wladár Ágost u. o. 10 frt , Hankovai egy-
házhivek 2 f r t 2 kr, Felső-Sajói egyházhívek 1 f r t 61 kr, Molnár János 
Budapesten 10 frt , Hornbacher Frigyes u. o. 6 frt, Häuser Károly u. o. 1 
frt, Molnár Endre u. o. 10 frt , Vizesréti egyházhivek 1 f r t 29 kr, U.-Le-
hotai egyházhívek 71 kr, Sebők Pál Csetneken 10 frt, Justh Sámuel leik. 
Sztrázsán 25 frt, Kómlósi egyházhivek 7 frt, Rozsnyói konfirmánsok 2 frt, 
Mnisányi egyházhivek 8 fr t 14 kr, Koprázsi egyházhivek 2 f r t 20 kr, 
Chisnyói egyházhivek 4 frt 63 kr, Hernád-Vécsei egyházhivek 2 fr t 19 kr, 
Betléri konfirmánsok 1 f r t 11 kr, Valentinyi István leik. Bugyikfalván 2 frt, 
Lovcsányi Sámuel u. o. 2 frt , Palicz Pál Geszten 5 frt, Petrovics György Bu-
gyikfalván 6 frt , Bugyikfalvi egyházhivek 85 kr, Geszti egyházhivek 6 fr t 
22 kr, Szilistyei egyházhivek 26 kr, M. J. Budapesten 2 frt, U. S. u. o. 
1 frt . C. M. L. u. o. 1 frt , N. N. u. o. 1 frt , K. S. u. o. 1 frt , Szepes-Bélai 
egyház 5 frt, Hosszúszói egyházhivek 92 kr, Kecsői egyházhívek 2 f r t 86 
kr, Ardói egyházhivek 1 f r t 56 kr, Szontagh Kálmánné Pozsonyban 20 
frt , Kubínyi Manó Várgedén 5 f r t 40 kr, Fejérváry György u. o. 1 frt , 
Prónay Amália u. o. 1 f r t 50 kr, Kubínyi Gedeon u. o. 1 frt , Várgedei 
egyházhivek 1 f r t 10 kr, Fejérváry K. Komlós-Keresztesen 5 frt, Ffyu. o. 1 
frt, Gálfy János u. o. 1 frt, Komlós-Keresztesi egyházivek 2 f r t 10 kr, Alberti 
egyházhivek 3 fr t , Szelényi Adolf N.-Lomniczon 5 frt, Sréter Károly lk. u.o. 2 



Y 

ft, Berzeviczy Titus u. o. 2 ft. Nitsch Sámuel u. o. l f t , Gúhr Mihály u. o. 1 ft. Mer-
' J j 

tocli Mihály u. o. 1 frt , N.-Lomniczi egyházhivek 27 f r t 39 kr, Hun-
falvai egyházhivek 12 f r t 55 k r , G-Leszuai egyházhivek 6 f r t 83 kr. 
Tíszólcz városa 2 frt , Ambrózy József Tiszólczon 1 frt , Bottka Imre u. o. 
1 f r t , Gyürky Pál u. o. 1 frt, Böhm József 1 frt, Hermann Vilmos u. o. 
1 frt , Setina János n. o. 1 frt , Schwarz Márk u. o. 1 frt , Bazilidesz Ig-
náczu.o. 1 frt , Tiszólczi egyházhivek 4 f r t 30 kr, Grynaeus K.-Szebenben 
2 frt, Gergely u. o. 1 fr t , Bohus Nándor u. o. 2 frt, Czuker Mathild u. 
o. 1 frt, Kilián Sámuel u. o. 1 frt , Marschalko Sámuel u. o. 1 frt , Poholyk 
Alajos u. o. 1 frt , F. Tamás u. o. 1 frt , Krausz H. u. o. 1 fr t , Tinschmidt 
Dániel u. o. 1 frt, Marschalko Jeanette u. o. 3 frt, Bayer Jenő u. o. 1 frt, 
Szánik Constanz u. o. 1 frt, Gretzmacher Sámuel u. o. 1 frt, Marschalko 
Sámuel n. o. 1 frt , Marczy Sándor u. o. 1 frt , Marczy Luiza u. o. 1 frt . 
Kis-Szebeni egyházhivek 6 f r t 24 kr, Hámos Aladár Gserencsényben 2 
frt , Cserencsény és leányegyházai 5 f r t 6 kr, Boross János lk. N.-Károlyban 
2 frt, Penzel és Csipkés u. o. 1 frt , Noszák lk. Fekete Lehotán 1 frt. 
Fekete-Lehotai egyházhivek 4 f r t 42 kr, Palecsko Pál Girálton 2 frt, 
Girálti egyházhivek 3 f r45 kr, Vaspataki egyházhivek 2 f r t 15 kr, Longi egy-
házhivek 2 frt , Alexy Lajos Matthaeóczon 1 frt, Adriányi Sándor u. o. 1 
frt, Matthaeóczi egyházhivek 11 frt , Roliács Lajos lk. Nandráson 1 frt, Nand-
rás-Rákosi egyházhivek 5 frt , Schweizer Jakab Forbergeii 2 frt, Gúhr János 
u. o. 1 frt , Forbergi egyházhivek 7 frt, Badányi Mátyás Tótfalván 4 frt, 
Kallat Károly lk. u. o. 1 frt , Galgon János u. o. 1 frt, Dombák Mihály 
1 frt , Tótfalvi egyházhivek 6 frt, Miglészi iskolás gyermekek 50 kr, 
Pfeifer Rudolf Mühlenbachon 2 frt , Mühlenbachi egyházhivek 7 f r t 56 kr, 
Payer Húgó Kézsmárkon 3 frt , Nentwich Johanna u. o. 3 frt, Genersich 
Károly u. o. 1 frt , Boronnay Victor u. o. 1 frt , Schwarz E. J. u. o. 1 
frt , Grünwald Márton u. o. 1 f r t , Demiányi Albert u. o. 1 fr t , Schwarz 
Ágnes u. o. 1 frt , Stenczel Tivadar u. o. 1 frt , Linberger István u. o-
1 frt , Kostenszky Károly u. o. 1 frt , Szaniczky Bertha u. o. 1 fr t . 
Kézsmárki egyházhivek 18 f r t 40 kr. Rimabányai egyházhivek 13 fr t 
78 kr ,Bar ta l Andor lk. Batizfalván 1 frt, Mariássy Aladár u. o. 1 frt, Batiz-
falvai egyházhivek 8 f r t 34 kr, Benczúr Emil Hanusfalván 3 frt , Kiss Fe-
reuczu. o. 3 frt , Hanusfalvai egyházhivek 1 frt , Glatz János Lublón 1 fr t , 
Scholtz Imre u. o. 2 frt , Scholtz Károly u. o. 1 frt , Kirchmayer Vilmos 
u. o. 1 frt , Busóczi egyházhivek 1 f r t 40 kr, Kiss Gyula Budapesten 2 frt, 
Walther Ágost u. o. 2 frt , Petényi Ottó u. o. 2 fr t , Szontagh Bertalan 
u. o. 2 frt , Sztrelko Gusztáv u. o. 3 frt, Kalmár Ernő u. o. 2 frt, Rocli-
litz Gyula u. o. 3 frt, Kubínyi Zsigmond u. o. 2 frt , Joób Lajos u. o. 1 
frt, Görgev László u. o. 1 frt , Kiss János u. o. 1 frt , Wachsman Ferencz 
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VI 

u. o. 1 frt , Forster Adolf u. o. 2 frt , György .Gyula u. o. 1 frt , Beliczay 
Gyula u. o. 1 frt, Tolnay Gedeon u. o. 1 frt , Kozma György u. o. 1 frt, 
Wittchen Kornél u. o. 1 frt, Guttmann Vilmos u. o. 3 frt , Felső-Kemenczei 
egyházhivek 2 f r t 61 kr, Alsó-Kemenczei egyházhivek 3 f r t 11 kr, 
Szinyei egyházhivek 2 f r t 2 kr, Györki egyházhivek 1 f r t 33 kr, Ha-
raszti egyházhivek 2 f r t 7 5 kr, Királynépi egyházhivek 1 f r t 62 kr. 
Vajkóczi egyházhivek 20 kr, Rozgonyi egyházhivek 1 frt , Kázméri egy-
házhivek 36 kr, Pazár Károly Felső-Kemenczén 1 frt, Pazár-Spóner Pau-

/ 

lina u. o. 1 frt , Spóner Agnes u. o. 1 frt , Hasko György u. o. 1 frt , Páli 
Endre u. o. 1 frt , Dávid Emil N.-Szlaboson 1 frt , Pugnetti u. o. 1 frt, N.-
Szlabosi egyházhivek 11 fr t 2 6 kr. Báró Radvánszky B. S.-Kaza 5 frt, Ró-
kuszi egyházhivek 4 f r t 4 kr, Poprádi egyház 20 frt , Wittenberger Sá-
muel K.-Szebenben 2 fr t , Tahi Emil u. o. 1 irt, Bánó József n. o. 5 frt , 
Hrabéczv Gusztáv u. o 1 frt , Blaskovics Mária 1 frt , Gritzmacher 
Dániel u. o. 1 frt , Gritzmacher Eduárd u. o. 1 frt, Czapkay Imre u. o. 
2 frt, Hrabéczy Charlotte u. o. 1 frt, Klein Tamás u. o. 1 frt , Bohus János 
u. o. 1 frt , Frohmann János u. o. 1 frt , K.-Szeben városa u. o. 5 frt, Zom-
bori Bertalan u. o, 1 frt , Ťahy N. N. u. o. 1 frt , Stamminger Harry u. o. 
1 frt , Fox István u. o. 1 frt , K.-Szebeni egyházhivek 11 fr t 27 kr, 
Justh Gusztáv lk. Menhardon 3 frt , Kunsch Sámuel u. o. 1 frt , Kinszky Albert 
u. o. 1 frt , P u r r János u. o. 1 frt , Knodt Julia u. o. 1 frt , Glosz János 
u. o. 1 frt , Knodt Lajos u. o. 1 frt , Matz János u. o. 1 frt , Kreutzer 
Lajos 1 frt, Grentzer Dávid u. o. 1 frt, Emericzy Julia u. o. 1 frt, 
Czölder Frigyes u. o. 1 frt , Menhardi egyházhivek 7 fr t 50 kr, Székely 
Gyula Zsákóczon 1 frt , Zsákóczi egyházhivek 12 fr t 50 kr, Blasv E. Fel-
kán 1 frt , Scherfel A. W. u. o. 1 frt, Krompecher u. o. 2 frt, Fábry Já-
nos u. o. 1 frt , Adriányi Róbert u. o. 1 frt , Emericzy Dávid u. o. 2 frt , 
Felkai egyházhivek 7 fr t 5 kr, Szendi Antal N.-Bányán 10 frt,. Bérezi 
Pál u. o. 4 f r t 50 kr, Gemiczky Nándor u. o. 1 frt, N.-Bányai egyház 
u. o. 10 frt , Hudoba Gusztáv u. o. 5 frt, Haffner Tivadar u. o. 2 frt, Sza-
kai Pál u. o. 2 frt, Szelényi Géza u. o. 1 frt, Libnitzkiné u. o. 2 frt, 
Thern Ede u. o. 1 frt , Glanzer Róbert u. o. 1 frt, Riszdorfer János u. 
o. 1 frt , Kunay Ede u. o. 1 frt , N.-Bányai egyházhivek 2 f r t 50 kr, 
Husz János Leibitzon 3 frt , Lersch Márton u. o. 2 frt, Scholtz János u. 
o. 1 frt , Kinczler Vilmos u. o. 1 fr t , Durst Gusztáv u. o. 1 frt, Bene 
S. W. u. o. 1 frt, Molitor Gusztáv u. o. 1 frt, Emericzy János u. o. 
1 frt , Jóny István u. o. 1 frt , Jóny Gusztáv u. o. 1 frt, Bene János u. 
o. 1 frt , Bene Lajos u. o. 1 frt, Scholtz Lajos u. o. 1 frt , Luntzer Zsu-
zsánna u. o. 2 frt , Roth Mária u. o. 1 frt, Sibrínyi Zsuzsánna u. o. 1 frt, 
Grodkovszky József u. o. 1 frt , Girtler János u. o. 2 frt, Zipser János u. 
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o. 1 f r t . Roxer Zsuzsanna u. o. 1 frt , Luutzer Jakab u. o. 1 frt, 
Altmann Zsuzsánna u. o. 1 frt, Demitter Júlia u. o. 1 frt, Scholtz Sámuel 
u. o. 1 frt , Jóny Húgó u. o. 1 frt , Luntzer Sámuel u. o. 1 frt, Scholtz 
Vilmos Leibitzon 1 frt , Scholtz Éva u. o. 1 frt, Meitzer Sámuel u. o. 
1 frt , Gréser János u. o. i frt , Leibitzi egyház 15 frt, Alexy Mátyás 
Ruszkiuóczon 2 frt, Ruszkinóczi egyházhivek 8 f r t 30 kr, Svedléri egyházhivek 
1 f r t 18 kr, Chotvács Endre Budaméreu 1 frt, Reviczky Istváuné u. o. 
1 frt, Polil Henrik u. o. 1 frt , Polil Hermina u. o. 1 frt, Budaméri egyház-
hivek 3 frt, Mauks N.-Rőczén 1 frt , Kalchbrenner u. o. 1 frt, Styavnyiczky 
Vilmos u. o. 2 frt, Meliórisz János u. o. 2 frt. Rencs Lajos u. o. 1 frt, Tóth András 
u. o. 1 frt, Kalina Zsuzsánna u. o. 1 frt, N.-Róczei egyházhivek 2 frt 80 kr, Marton 
Kálmán Rimabrézón 10 frt, Boczkó Dániel u o. 1 frt, B. L. u. o. 5 frt. Fi-
scher Károly u. o. 1 frt, Molnár József u. o. l f r t , Weisz Antal lk. Dobsinán 6 frt, 
Gál Mihály u. o. 1 frt, Sárkány Albert u. o. 5 frt, Sárkány Louise u. o. 
2 frt , Gömöry Gusztáv u. o. 2 frt, Fejér Vilma u. o. 2 frt, Gömöry György 
u. o. 1 frt , Ruffinyi Ľ. u. o. 2 frt, Kellner Viktor u. o. 2 frt, Pelech Já-
nos u. o. 1 frt , Gömöry Pál u. o. 1 frt, Sárkány Miksa u. o. 1 frt, Lang 
Sándor u. o. 1 frt , Partz József u. o. 1 fr t , Heutschi Zsófia u. o. 1 frt, 
Gömöry György u. o. 1 frt, Halassy Lajos u. o. 1 frt. Sárkány Sándor u. o. 
I frt, Nagy Albert u. o. 1 frt , Klein Sámuel u. o. 2 frt , Spangl Mihály u. o. 1 frt, 
Nikl Amália u. o. 1 frt , Mesko Amália u. o. 2 frt , Gál Józsefné u. o. 1 frt, 
CzundelKároly u. o. 6 frt, Szontagh Márton u. o. 5 frt, Niki Gyula u. o. l f r t , 
Springer Sámuel u. o.l f r t , Szomp Károly u. o.l frt, Tirscher u o. 1 frt, Szontagh 
Boldizsár u. o. 1 frt ,Fábry János u. o. l f r t , Lischka Jakab u. o . l frt, Sárkány 
Boldizsár u. o. 1 fr t , Meitzer Ede u. o. 1 frt, Dobay Vilmos u. o. 1 frt , 
Dobsinai egyházhivek 19 f r t 70 kr, Topscher Gy. Szepes-Iglón 10 frt, 
Scherfel Tivadar u. o. 2 frt , Prihradni Gedeon u. o. 5 frt , Műnich Adolf 
u. o. 2 frt, Klein János u. o. 2 frt , Klein Ottó u. o. 2 frt, Makszó Ágost 
u. o. 1 frt , Labay Amália u. o. 2 frt , Széll Húgó u. o. 2 frt, Uíbrich 
Adolf u. o. 1 frt, Fábry Lajos u. o. 2 frt, id. Marschalko József u. o. l f r t , Fábry 
Tamás u. o. l f r t , Alpár Ernő u. o.l frt, Dr. Neubauer u. o. 2 frt, Jantner Armand 
u. o. 2 frt, Jantner Sámuelné u. o. 5 frt , Gúhr Márton u. o. 2 frt , Róth 
Márton u. o. 1 frt, Ziman János u. o. 1 frt, Jeszenszky Pál u. o. 1 frt, 
Kuntz Ödön u. o. 1 frt , Pákh Károly u. o. 3 frt, Kövi Imre u. o. 1 frt, 
Gally Eduárd u. o. 1 frt, Bartsch János u. o. 1 frt , Kotlár Julia u o. 1 
frt , Roth Erzsébet u. o. 1 frt, Tliern M. u. o. 1 frt, Bartholy M. u. o. 1 frt, 
Novák József u. o. 1 frt, Thern Gusztáv u o. 1 frt, Széll László u. o. 
1 frt, Gärtner János u. o. 1 frt, Jantner Bernhard u. o. 2 frt, Széll Ede 
u. o. 2 frt, Lorx Sándor u. o. 2 frt , Langsfeld u. o. 2 frt, Schmelko La-
jos u. o. 1 frt , Posevicz G. u. o. 2 frt, Schwartz K. u. o. 1 frt, Windt 
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L. J. u. o. 1 frt , Miinich Sámuel u. o. 1 frt , Bobory Imre u. o. 1 f r t , 
Dundas F. u. o. 1 fr t , Széll Albert u. o. 1 frt , Lehoczky Jenő u. o. 2 f r t , 
Thern Gusztáv u. o. 1 fr t , Ujházy Sámuel u. o. 1 fr t , Dr. Emericzy u . 
o. 1 fr t , Geyer Gyula u. o. 1 frt , Bartha Sámuel u. o. 1 frt , Haj ts János 
u. o. 1 frt, Szontagh u. o. 1 frt , Miinich Kálmán u. o. 1 fr t , Benigny Ervin 
u. o 2 frt, Fejérváry u. o. 2 fr t , Mikolay László u. o. 1 frt , Mikolay 
Amália n. o. 1 frt , Mariássy Albert u. o. 2 fr t , Joclimann Erzsébet u. o.l frt , 
Benigny Júlia u. o. 1 frt, Benigny Lajos u. o. 1 frt, Soltz K. u. o. I fr t . Klug 
Ottó u. o. 1 fr t , Gärtner Kálmán u. o. 1 frt, Váraljai Ferencz u. o. 1 frt , 
Bogsch Lajos u. o. 1 frt , Haj ts Róbert, u. o. 1 frt , Fábry Mihály u. o. 1 frt , 
Fábry Zsuzsanna u. o.l frt,Scholczné u.o.l f r t ,Pu t te r Sándor u. o. 1 frt , Payer 
Jenő u. o.2 frt, Langsfeld Kálmán u. o. l f r t , Frenda Gyula u. o. l f r t , Bőmiscli Ede 
u. o. 1 frt , Iglói egyházhivek 11 f t 10 kr, Lúcze István Osgyánban 4 frt, Polgári 
Károly u. o. 5 fr t , Sipos Tóth xindrás u. o. 3 frt , Malatinszki Vilmos u. o. 2 fr t , 
Osgyáni egyházhivek u. o. 5 frt , Iglói főgymnáziumi tanúlók 10 frt, Kas-
sai német egyházhivek 9 f r t 58 kr, Forster Eduárd Szepes-Olasziban 2 fr t , 
Kosári J. u. o. 1 frt, Forberger Jenő u. o. 1 frt , Terray Manó u. o. 1 f r t 50 kr, 
Forster Frigyes u. o. 1 frt , Kosári Kálmán u. o 1 frt , Szepes-Olaszi egyház-
hivek u. o.8 f r t 23 kr, Dr Bókay János Budapesten 20 frt , Holló-Lomniczi egy-

/ 

házhivek 6 f r t 42 kr, Ujvásári egyházhivek 12 frt, Eperjesi tót egyház 10 fr t , 
Jelenik-Almássy Ist. Eperjesen 5 frt, Molitórisz György u. o. 1 f r t , Bolla Já-
nos u. o. 1 frt , Novák Emilia u. o. 2 frt , Novák Mihály u. o. 3 frt , Eperjesi tót 
egyházhivek 1 f r t 20 kr, Wittchen Frigyes lk. Szepes-Remetén 2 frt , Benigny 
Károly u. o. 5 frt, Schneider János u. o. 1 frt , Polyák u. o. 2 frt , Evang. egyház 
u. o. 2 frt , Szepes-Reinetei egyházhivek u. o. 6 f r t 50 kr, Martinyi János 
Ochtinán 5 frt , Bánó Z. Kiikemezőn 5 fr t , Ochtinai egyházhivek 3 f r t 
7 0 kr, Pankuch Gusztáv Kiikemezőn 2 f r t , Kiikemezői egyházhivek 4 f r t 
47 kr, Reusz János Miglészen 1 frt, Jólsva-taplóczai iskolás növendé-
kek 60 kr, Szontagh Andor Rozlozsnyán 2 fr t , Safranka István lk. u. o. 1 
fr t , Rozlozsnyai egyházhivek 7 f r t 30 kr, Broklow János Kis Lomniczon 
3 fr t , Haj ts Pál lk. u. o. 3 frt , Kis-Lomniczi egyház 7 frt , Schwartz Ká-
roly Gölniczbánván 1 frt, Elischer József Budapesten 10 frt , Szolcsányi 
Ferencz u. o. 1 frt , Sókúti egyházhivek 5 f r t 30 kr, Sajókazai egyházhivek 

/ • 

2 frt , Benyo János O-falván 1 frt , Ferencz György u. o. 1 fr t , O-falusi 
egyházhivek 29 f r t 63 kr, Czékus Gizella és Alexy Anna Rozsnyón 20 
kr, Badányi T. Tótfalván 4 frt, egy mulató társaság Rozsnyón 40 kr, 
Nadabulai egyházhivek 1 f r t 69 kr, Krompachi egyház 10 frt, Szirki 
egyházhivek 2 f r t 70 kr, Ránki fürdővendégek 23 fr t , egy mulató társa-
ság Miskólczon 2 f r t 16 kr, Betlér-alsósajói társaság 1 fr t 56 kr, 
egy mulató társaság Rozsnyón 6 fr t 16 kr, Czékus Gizella egy szini elő-
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adásból u. o. 5 f r t 50 kr, Marko János u. o. 20 frt , Sziklay Géza u. o. 
10 frt, Benedicti Tivadar u. o. 2 frt , Vass Károly u. o. 10 frt, Schlos-
ser Albert u. o. 15 frt, Fábri Károly u. o. 5 frt, Farkas Jenő u. o. 5 
frt , Marko Pál u. o. 5 fr t , ifj. Kiss Károly u. o. 5 frt, Szerecsen Lajos 
u. o. 10 frt, Marko András n. o. 5 frt, Halasy Károlvné u. o. 5 frt. Kiss 
Bertalan u. o. 1 frt , Feledy Ferenczné u. o. 5 frt, Szontagh József u. o. 
5 frt, Kiss István u. o. 2 frt , Varga József, u. o. 5 frt, Vanszák János 
u. o. 2 frt , Greguss-Aramiialmi Malviné u. o. 5 frt. id. Kis Károly u. o. 
2 frt, Radványi Ferencz u. o. 1 frt, Bercsényi Lajos u. o. 1 frt, Szepessv Károly 
u. o. 2 frt, Stromp Károly u. o. 1 frt , Sulán Károly u. o. 1 frt, Katzián Jánosné 
u. o. 1 frt, Sziklay Pál u. o. 5frt , Posch J. Gyula u. o. 10 frt . Madarász Rezső 
u. o. 5 fr t , Antal Sámuelné u. o. 2 frt, Mózses János u. o. 2 frt, Pósch 
Dezső u. o. 3 frt. Halassy Béla u. o. 1 frt, Krausz László u. o. 2 frt. 
Kalmár Lászlóné u. o. 1 frt , Blaho Lajos u, o. 1 frt , Flíitsch Endréné u. 
o. 2 frt, Gál Miksa u. o. 2 frt, Markó Józsefné u. o. 2 frt, Ujházy Dávid-
né u. o. 2 frt, Zsudel Lajos u. o. i frt, Kiss Imre u. o. 1 frt, Bölcsházy 
Nándor u. o. 1 frt, Ková ry Ödön u. o. 2 frt, Gledura Károly né u. o. 1 
frt , Fialka Andor u. o. 1 frt, Kirner Sámuel u. o. 1 frt, Polacsek Béla u. 
o. 1 frt, Reichert Richard u. o. 1 frt, Hokky Béla u. o. 1 frt, Erős Mihály 
n. o. 1 frt, Stromp Sámuelné u. o. 1 frt, Kirner János u. o. 1 frt, 
Spissák György u. o. 1 frt, Kardos Lajos u. o. 1 frt, Stromp Dániel u. 
o. 3 frt, Lichtschein János u. o. 1 frt, Csekó István u. o. 1 frt, 
Stromp Lajos u. o. 1 frt, Szabó Ferencz, u. o. 1 frt, Stromp József u. o. 1 frt, 
Gönczy István u. o. 1 frt, Hronyecz József u. o. 1 frt, Kovács Sándor u. 
o. 1 frt, Kengyel János u. o. 1 frt, Mojzses József u. o. 2 frt, Fábry 
Dániel u. o. 1 frt , Irányi Lajos u. o. 1 frt, Sulvan Sándorné' u. o. 2 frt, 
Rozsnyói egyházhivek 11 frt 5 kr, Hámos Lajos Berzétén 10 frt, Ma-
riássy Gézáné u. o. 5 frt, Mariássy Móricz u. o. 10 frt, Gundelfingen 
Iréne u. o. 5 fr t , Csucsomi leányegyház u. o. 2 fr t 3 kr, Erdőcskei 
leányegyház 1 frt, Mocsármányi leányegyház u. o. 2 frt 5 kr, Barbierik Emil u. 
o. 40 kr, M ér k i leányegyház u. o. 65 kr, Zsegnyei egyházhivek 90 kr. 
Tesz összesen 1809 fr t 89 krt . 

II. Kiadás. 

1. Nyomtatványokra 
2. Kisszebeni pénzküldeménynél postadíj 
3. Dobsinai íven gyűjtő asszonynak 
4. Levelezési kiadások 

25 frt . 
27 kr. 

3 fr t . 
10 „ 31 kr. 

összesen 38 fr t 58 kr. 
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Összes bevételek: 

1. Rendes tagoktól 100 írt jával 1200 frt. 
2. Rendkívüli tagoktól 50 írtjával 100 „ 
3. Rendes tagoktól 6 frt jával 184 „ 
4. Rendkívüli tagoktól 3 fr t jával 129 „ 15 kr. 
5. Pártoló tagoktól 1809 „ 89 kr. 

összesen 3423 fr t 04 kr. 
mely összegből levonva a kiadást, szám szerint 38 f r t 58 krt, 

mutatkozik készpénzmaradvány 3384 frt 46 kr. 

Vagyonállás: 

Készpénzben: még pedig 
1. A 6937-ik sz. tkpénztári könyvecskén 138 f r t . 
2. A 7310-ik „ „ „ 654 „ 87 kr. 
3. A 737 9-ik „ „ „ 100 „ 
4. A 7672-ik „ „ „ 2491 „ 59 „ 
Hátrálékban egyes tagoknál 51 „ 

összesen 3435 fr t 46 kr. 

Összehasonlítás. 

1. Rendes tagoktól 100 frt jával 1200 f r t — kr. 
2. Rendkívüli tagoktól 50 frt jával . . . . 100 „ — „ 

i • 
3. Rendes tagoktól 6 frt jával 220 „ — „ 
4. Rendkívüli tagoktól 3 frtjával . . . . 144 „ 15 „ 
5. Pártoló tagoktól 1809 „ 89 „ 

összesen 3474 frt 04 kr. 

Teszen pedig: 
az összes bevétel 3435 fr t 46 krt, 
az összes kiadás 38 „ 58 „ 

teliát az alap vagyonállása 3474 f r t 04 krt. 

Kelt Rozsnyón, 1882 aug. 10-kén. 

Justh János, 
ideiglenes pénztárnok. 



A 

TISZAI ÁGOST. HITY. EYANG. EGYHÁZKERÜLET 

1883-ik évi augusztus 14-ik és 15-ik napjain 

SZ. K. L Ő C S E V Á R O S Á B A N 

MEGTARTOTT 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

IN YIREGYIIÁZÁN, 

NYOMATOTT PIRINGER és JÓBA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1883. 





A tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület 
1 8 8 3 - i k é v i a n g u s z t u s h ó 14- ik és 15- ik n a p j a i n 

s z . l i i r . L ő c s e v á r o s á b a n , 

nagysagos SZONTAGH BERTALAN gömöri esperességi felügyelő és 
fő t i sz te lendő CZEKUS IST\ AN super in tendens u r a k ikere lnökle te a la t t 

m e g t a r t o t t 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: 
I. A VI. sz. k. városi esperességböl : 

Brósz Jónát esp. felügyelő, Szép-
réthi Ottó lőcsei egyházfelügyelő, Wie* 
land Arthur,— Loinniczi Vilmos, Dör-
ner Lajos, Pntz Károly, Schiniedt 
Sándor, Bartholy Samu lőcsei egyházi 
pénztárnokok, dr. Nagy Árpád lőcsei 
egyházi ügyész, Faix Lajos lőcsei gond-
nok, Bruder Samu, Genersich Gyula, 
Groő István, Gurka János, Hermann 
Gusztáv, Hoepfner Gusztáv, Kayner 
Gyula, Kermeszky Mór, Lumnitzer 
Lajos, Maiéter Jenő, Maurer Károly, 
Pater Károly, Polnisch Károly, Rom-
bauer Károly, Scholtz Gusztáv, Szen-
novitz Samu, Szőnyei Kálmán, Toper-
ezer Gyula lőcsei-, Szopkó Róbert 
kassai presbyterek, Nagy Hugó, Bet-
lenfalvi Antal, Raisz Miksa, Székely 
Farkas, Wieland Gyula, Kail László, 
Dr. Szánthó Károly, Dr. Bayer Fe-
rencz, Forberger Vilmos, Dr. Steiner 
Antal, Theisz Gyula, Szentistványi 
Titusz lőcsei egyháztagok. 

Sztehlo János főesperes, kerületi 
gyámintézeti elnök és eperjesi mn.-, 
Linberger István kézsmárki-, Csisko 
János kerületi gyámintézeti pénztár-
nok és kassai-, Novák Mihály eperjesi 
t.-, Strauch Béla kis-szebeni mn.-, Dia-
niska Albert kis-szebeni t. lelkészek, 
Bancso Antal eperjesi hittanár és col-
legiumi igazgató, Tillisch János eper-
jesi hittanintézeti dékán, Hörk József 
eperjesi hittanár, Zsaruoviczky István 
tanitóképezdei vezető tanár, Hlavacsek 
Mihály nyug. tanár, Grósz Ernő kézs-
márki lyceumi igazgató, Zvarinyi Sán-
dor, Kiszelly Ervin kézsmárki lyceumi 
tanárok, Wagner Vilmos lőcsei orgo-
nász, Ormóssi Károly, Wenzl Rezső, 
Ormóssi János lőcsei, Kresz János 
kassai tanitók. 

1* 

\ 
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II. A XIII szepesi városi esperességbÖl: 

Breuer Sándor esperességi fel- Fábry János főesperes és iglói-, 
ügyelő, Dr. Lorx Sándor esperességi Just Sámuel István alesperes és strázsai-, 
pénztárnok, Topscher György iglói-, Miiek János Ernő szepes-váraljai-, We 
Förster Ede szepes-olaszii-, Welsz Já- ber Samu szepes-bélai-, Ulreieh Pál 
nos szepes-bélai egyházfelügyelők, Miin- durandi-, Székely Gynla szepes-olaszii-, 
nich Adolf iglói gymnasiumi, Marschal- Lersch Márton leibitzi-, Justh Gusztáv 
ko József iglói iskolai felügyelők, Dr. menhárdi-, Nikelszky András zsákóczi-, 
Kosáry Kálmán szepes-olaszii presbyter. AIexy Mátyás ruszkini lelkészek, Zi 

man Jánoä iglói gymnasiumi igazgató, 
Pákh Károly, Gúhr Márton, Payer 
Jenő, Kövi Imre, Róth Márton, Geyer 
Gynla iglói gymnasiumi tanárok, Böh-
misch Ede iglói polgári leányiskolái 
igazgató. 

III. A VII bányavárosi esperességböl: 

Soós Vilmos esperességi felügyelő, Gratz Mór főesperes és gölnitz-
Elischer Mihály gölnitzbányai egyházi bányai-, Philippy János alesperes és 
felügyelő, Bartsch Sámuel, Dr. Kreichel krompachi-, Ujágli Károly merényi 
András merényi presbyterek, Szönyei lelkészek. 
István gölnitzbánya-phönix-hutai egy-
háztag. 

IV. A tátraalj 

Dr. Szontagh Miklós esperességi 
felügyelő, Dr. Spóner Andor. 

i esperességböl: 

Szalagyi Mihály főesperes és top-
porczi-, Schönwiesner János alesperes 
és nagy-szalóki-, Meleky János svábó-
czi lelkészek. 

V. A gömori 

Báró Prónay Gábor rozsnyói gym-
nasiumi-, Sárkány Kálmán dobsinai-, 
Madarász Pál csetneki-, Molitorisz Já-
nos nagy-rőczei egyházi felügyelők, 
Szontagh Pál, Dr. Marko Sándor egy-
házkerületi jegyző, Gömöri Pál, Pre-
kopa Károly, Szontagh Márton, Dobay 
Vilmos, Czibur Imre. 

esperességböl: 

id. Bartholomaeidesz László főes-
peres és jólsva-taplóczai-, Baltkazár 
Autal alesperes és betléri-, Weisz An-
tal dobsinai-, Tavassi Lajos oláhpataki-, 
Buzágli János alsó-sajói-, Holéczi Soma 
feketepataki-, ifj. Bartholomaeidesz 
László csetneki lelkészek, Kramarcsik 
Károly rozsnyói gymn. igazgató, Schef-



fer Gusztáv kerületi nyugdijintézeti 
pénztárnok és Justh János rozsnyói 
gymnasiumi tanárok. 

VI. A kis-honti esperességböl: 

Hámos József felső-pokorágyi és ' Czéner Pál főesperes és szkálnoki-, 
ifj. Gyürky Pál fűrészi egyház felügyelők. Wansza János fűrészi lelkészek. 

VII. A sáros-zempléni esperességböl : 

Urban Adolf főesperes és hanus-
falvai-, Hajdú János zsegnyei lelkészek. 

VIII. A hegyaljai esperességböl : 

Lichtenstein József esperességi Materny János alesperes és a. 
felügyelő és egyházkerületi pénztárnok, szánthói-, Czékus Gyula debreczeni-, 
Palánszky Sámuel nyíregyházi gymna- Farbaky József egyházkerületi főjegyző 
siumi felügyelő, Kulcsár Károly mis- és nyíregyházi lelkészek, Leífler Sámuel 
kolczi egyházi gondnok, . Forgách Ká- nyíregyházi-, Horváth Sándor miskolczi 
roly debreczeni presbyter. gymn. igazgatók, Mészáros Ferencz 

miskolczi gymn. tanár, ifjú Czékus Ist-
ván miskolczi tanitó, 

s ezeken kivül számos más világi és egyházi tagok. 

Mely alkalommal: 
I. (F) A gyűlést megelőzött napon, aug. 13 d. u. 5 órakor gyáin-

intézeti isteni-tisztelet tar ta tot t Gratz Mór gölnitzbányai lelkész és 
VII. b. városi főesperes hatásos szónoklata, a Wagner Y. orgonasz által 
mesterileg vezetett helybeli vegyes dalárda igazi műélvet nyújtott közre-
működése s a szokásos offertorium megtartása mellett, mely 89 f i t 
15V2 kr t eredményezett s melynek a kerület szabadrendelkezésére álló 
felerésze a sárosmegyei Berki leányegyháznak lett felajánlva, az isteni 
tisztelet után pedig a közgyűlés fontosabb tárgyaira nézve tájékoztató 
előtanácskozmány tartatott , az állami reáliskola rajztermében. 

Auguszt. 14-én reggeli 8 órakor a közgyűlésre egybesereglett kö-
zönség Superint. úr vezetése alatt a templomba bevonulván, az előző 
napon is közreműködött dalárda ujabb lélekemelő ténykedése mellet-
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rövid reggeli isteni tisztelet tartatott , mely alkalommal Farbaky József 
nyíregyházi lelkész előkönyörgése mellett kéretett le a gyűlés tanács-
kozmányaira a Szentlélek segedelme. Ezután 

II. (F) Superintendens úr jelenté, hogy Péchy Tamás kerületi felügyelő 
úr, a tőle érkezett távirati értesités szerint, családi körülmények foly-
tán a jelen gyűlésre nem jöhet el. 

A kerületi felügyelő urnák ezen indokolt elmaradása 
őszinte sajnálattal vétetvén tudomásúl, a világi elnöki szék el-
foglalására a törvényes szokás értelmében a hivatal szerint 
legidősb jelenlévő esperességi felügyelő, névszerint a gömöri, 
Szontagh Bertalan úr, kéretett fel, ki is e kérésnek szives 
készséggel engedett. 

III. (F) Jelentette továbbá Superintendens úr, miszerint Zelenka 
Pál és Marton János kerületi jegyzők elhárithatlan akadályok folytán 
szintén nem jelenhettek meg a gyűlésen, — 

minél fogva ezeknek jegyzői teendőit a jelen gyűlés tartamára fel-
kérés folytán Bancso Antal és Hörk József hittanárok vet-
ték át. 

IV. (M) Szontagh Bertalan gömöri esperességi felügyelő úr elfog-
lalván az elnöki széket, felkéri a közgyűlést, hogy őt ezen nehéz köte-
lességének teljesítésében támogatni, a tanácskozás alá kerülő nagy fon-
tosságú ügyeket éberséggel s figyelemmel kisérni s bölcseségével jó 
eredményre jut tatni szíveskedjék. A múlt évben egy fájdalmas esemény-
nek. b. Radvánszky Antal egyetemes felügyelő elhunytának bejelenté-
tésével nyittatott meg a kerületi gyűlés, ma azonban örömmel hozza 
köztudomásra, hogy az egyetemes felügyelői szék az egyházak és iskolák 
törvényesen nyilvánult többségének akaratával betöltetett, s arra b. 
Prónay Dezső lett megválasztva, a kerület küldöttsége által részt vett 
az új egyetemes felügyelő beiktatási ünnepélyén s szóló jelentheti, hogy az 
a megválasztott elfoglalván diszes hivatalát, azt teljes buzgalommal s 
odaadással folytatja. A mostani gyűlés hivatva van korszakot alkotó 
müvet teremteni az új egyházi rendezettel, mely feltehetőleg hosszú 
időn keresztül törvényét fogja képezni kerületünknek; különböző phasiso-
kon ment ezen munkálat keresztül: egyházkerületünknek minden arra 
hivatott tagja buzgólkodott abban, hogy a kérdéses rendezetben elfo-
gadott elvek autonómiánkkal s alkotmányos jogainkkal megegyezzenek. A 
nagy bizottság előterjesztendi ezen rendezetve vonatkozólag az esperes-
ségek határozatainak figyelembe vételével készített végleges jelentését s 
a gyűlés bölcsessége szerint fog az iránt hátározni. 
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Más fontos esemény is kerül a közgyűlés folyama alatt tárgyalás 
a lá : tudjuk mindnyájan, hogy a középiskolai törvény, mely annyi aggo-
dalomra szolgáltatott okot és alkalmat, a folyó évben megalkottatott; 
utal szóló az 187 9 évi eperjesi közgyűlésre, mily aggodalommal fogad-
tatott akkor a cultusministeriumnak ez iránti előterjesztése, ma öröm-
mel látjuk, hogy az az éberség, mely a protestáns autonomiát más alka-
lommal is megvédte, nyilvánúlt most is s a törvény oly szerkezetben 
jött létre, mely az aggodalmakat eloszlatja s az ezen törvény folytán 
szükséges intézkedés képezi mai gyűlésünknek minden oldalról komoly 
megvitatást igénylő tárgyát ; szükséges, hogy középiskoláinkat a tör-
vénynyel s a kor követelményeivel összhangzólag szervezzük s oly ha-
tározatokat hozzunk, a melyeknek árnyékában teljesen biztositva legyenek 
középiskoláink. A jelzett tárgyakon kivül más fontos, mindnyájunk által 
ismert s évenként előfordulni szokott ügyek fognak előterjesztetni s szóló 
felkéri a gyűlés tagjait, hogy a tanácskozmányok tárgyait mindvégig ér-
deklődő figyelemmel kisérjék és azokban részt venni szíveskedjenek és 
ezzel a gyűlést megnyitván, magát az egyházkerület jóindulatába és sze-
retetébe ajánlja. 

A gyűlés, elnöklő esperességi felügyelő úrnak ezen a főbb tárgyakat 
jelző s azok iránt meleg érdeklődést tanusitó elnöki megnyitó beszédét 
osztatlan figyelemmel s élénk helyesléssel kisérvén, őt az elnöki székben 
tisztelettel s rokonszenvvel üdvözli. 

V. (F) Most Superintendens úr vette át a szót s tette meg szokott 
évi kimerítő jelentését a lefolyt év nevezetesb mozzanatairól a követke-
zőkben : 

Nagyméltóságú kerületi gyűlés ! 

A kegyelem Istene megengedte, hogy egy év leteltével atyai jó-
voltából egyházi és iskolai ügyeink elintézése czéljából s azok jólétének 
előmozditása és felvirágoztatása érdekében újra összegyülekezhettünk s ha 
a letűnt évfolyam eseményeit tekintetbe vesszük, nem tagadhatjuk egy 
részről, hogy a középiskolai törvény meghozatala, oly nehéz feladát 
megoldásának terhét gördité vállainkra, melyet csak önkormányzati böl-
cseség, kitartó hitbuzgóság és áldozatkészséggel emelhetünk le vállainkról 
s kell, hogy azt önkormányzati jogaink csorbitása és egyházunk hátránya 
nélkül hajtsuk végre; más részről viszont el kell ismernünk azt, hogyha 
ezen törvény által léket kapott is önkormányzatunk hajója, amennyiben 
az nem a főfelügyelet terén marad csupán az 17 90 évi XXVI. tcz. 
értelmében, hanem már rendelkezési jogot is ád az államkormánynak, 
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mindazáltal közel volt hozzánk a mindenható áldó kegyelmével, midőn Jóny Ti-
vadar megdicsőült társunkban Miskolczon oly kegyes jóltevőt talált egyház-
kerületünk, kinek nagyszerű alapítványa, a kézsmárki lyceumnak teljesen, a 

r 
miskolczi algymnasiumnak pedig részben könnyité meg feladatát. Áldjuk 
ezen irgalmáért az Urat s bizva további gondviselésében, ne lankadjunk 
hitbuzgóság és áldozatkészségben, hanem épitsük egyházainkat és isko-
láinkat tovább is szent lelkesedéssel és Isten, ki megsegité apáinkat, 
megsegit kitartás és komoly igyekezet mellett minket is. 

Ezt előrebocsátva, részemről is igaz tisztelettel s őszinte testvéri 
szeretettel üdvözlöm kerületi közgyűlésünk mélyen tisztelt képviselőit és 
kérem következő superintendensi évi jelentésem szives meghallgatását 
azon kijelentéssel, miszerint végül bátor leszek azt még néhány inditvány-
nyal is kiegésziteni. 

I. Egyházi látogatás. 
Püspöki egyházi látogatást végeztem a sáros-zempléni esperesség 

alsóvidéki egyházaiban, nevezetesen: Hanusfalván, Sókúton, Mernyiken, 
Kladzányban, Ujklenóczon, Pazdicson, F.-Kemenczén, Ránkon, Ó-falván, 
Zsegnyén, Budaméren, Aboson és az ezekhez tartozó leányegyházakban, 
úgyszintén a VI. sz. k. városi esperességhez tartozó kassai magyar-német 
és tót egyházakban. Ezen, május 29-étől junius 26-áig tar tot t egyház-
látogatásban szives munkatársakúl résztvettek: esperesi minőségben 
Urban Adolf főesperes minden egyházban, Sztehlo János esperes Kassán 
felügyelői helyettesi minőségben Kovácsy János Hanusfalvától Kemen-
czéig úgy is mint esp. ügyész, továbbá id. Zimmermann Arnold Ránkon, 
ifj. Zimmermann Arnold O-falván, ľrányi István Zsegnyén, Ketzer Mik-
lós Budaméren, Benczúr József Aboson, — esper. felügyelői minőségben 
Brósz Jónát Kassán, végül dekánusi minőségben Platsko István, Hajdú 
János lelkészek, jegyzői minőségben pedig Chotvács Endre Hanusfalvától 
Pazdicsig, Zelenka Pál Pazdicstól Kassáig. 

Mindannyian fogadják lekötelező sziveséggel teljesített egyházi 
szolgálatukért elismerő köszönetemet. 

1. A meglátogatott 14 anya és 17 leány egyház beléletében hazai 
egyházunk életsorsának képe tükröződik vissza kicsiben; Kassa méltatását 
alábbra hagyván fel, i t t és most a sáros-zempléni egyházakról emléke-
zem meg. Régi hithűség, a vallásosságnak kiilgyakorlása párosulva jó-
zan és munkás élettel győző jelekben nyilvánul, a közerkölcsösség még 
nem vesztett értékéből, viszályban külön válva elő és az u. n. vadhá-
zasságok csak elvétve fordulnak elő, iszákosság miatt csak két helyen 



kellett szót emelnem. Ezen dicsérőleg kiemelt tényekkel szemben azon-
ban lehetetlen reá nem mutatnom az érem másik oldalára, azon ismert 
és általános gyengeségeire közegyházunknak, melyek itt is főrészben 
nyilvánulnak. Az egyház sokoldalú ügyeinek rendszeres kezelése, kivált 
a vagyonkezelés, biztosítás, ellenőrzés dolgában majdnem egyházról-egy-
házra kellett felszólalnom, intézkednem s köteleznem 

a) az egyházak elöljáróit arra, hogy: 
rendes naplót vezessenek, — 
zárják le azt évről évre, — 
a közgyiilésileg megvizsgált számadásokat lássák el hitelesítő záradékkal, 
költségvetést s erre rendes kivetést állapítsanak meg, — 
a tőkék és magtárak értékét 50 írtig jótállókkal, azonfelül kiadott 

összegeknél pedig betáblázással biztosítsák, — 
az éghetőségeket tűzkár ellen teljes értékben biztosítsák, — 
a lelkészlakon elhelyezett külön ládákban kezeljék az egyház ok-

mányait, értékeit, — 
az esperességi és kerületi járulékokat fizessék rendesen, — 
a gyermekek rendes iskoláztatásáról gondoskodjanak. — 
a temetőket tartsák rendben, azokban a nagyok és kicsinyek sír-

jait külön választva, ásassák azokat sorban ; 
b) az egyházak közönségét, hogy: 
a lelkészek és tanítók javadalmazásaid biztosított pénzbeli és ter-

mesztménybeli illetményeket szolgáltassák be idejében, — 
a lelkészi és tanítói földeket műveljék kötelezettségük szerint 

rendesen és idejében, — 
gyermekeiket 12 éves korig rendesen járassák iskolába s azokat 

lássák el tankönyvekkel, — 
a presbytereket és gondnokokat nem élethossziglan, hanem 3 éven-

ként ismételt választással alkalmazzák; 
c) a lelkészeket, hogy: 
az anyakönyveket előirt forma szerint vezessék. — 
az urvacsorai edények tisztántartásáról gondoskodjanak, — 
keresztelést keresztatya jelenléte nélkül ne végezzenek, — 
confirmatioi oktatásban, azokat, kik a Yl-ik elemi osztályt el nem 

végezték, ne részesítsék; 
d) a tanítókat, hogy: 
gyermekeiket hanyagul vagy épen nem járató szülőkkel a polgári 

hatóságnak törvény szerint való közbenjárásával bánjanak el, — 
ne csak könyvből tanulásra, hanem értelmes tanulásra, előadásra és 

a magyar nyelvnek elsajátítására fektessenek súlyt, — 
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énekre, imákra és a szentírás ismeretére lelkiismeretesen tanítsák a 
növendékeket, — 

maguk megtanulván és tudván a tantárgyakat legjobban, könyvből 
ne tanítsanak, vizsgák alkalmával könyvből ne kérdezzenek, — 

a nyári szünidők alatt tartsanak vasárnaponként ismétlő iskolát. 

2. Néhány egyházban még arra is kellett köteleznem: 
az elöljáróságot, hogy 
az anyakönyveket köttesse be, a gyűlésekről jegyzőkönyveket ve-

zettessen, azokat hitelesítse s külön könyvbe irassa be, taneszközökkel 
lássa el az iskolákat, hétköznapokon isteni tisztelet tar tása iránt intéz-
kedjék, kath. ünnepek napján iskolai szünidőt ne engedjen, a faiskolákat 
keríttesse körül, — 

a közönséget, hogy 
presbytériumokat szervezzen, kath. búcsújárástól tartózkodjék, a pár-

bért tiszta életneműben űzesse, a köz- és tanácsgyüléseket szorgalma-
sabban látogassa, isteni tisztelet alkalmával csendesebben énekeljen, sze-
szes italok mértékletlen használatától óvakodjék. 

3. Rendkívüli intézkedés szüksége forgott fen 
Mernyiken. A régibb idő óta szellemi munkatehetetlenségben szen-

vedő lelkész állásáról az egyházlátogatás alatt leköszönvén, minden 
lelkészi teendő alól felmentetett. Intézkedtem, hogy a lakást és teljes 
fizetést f. é. szept. 29-éig megkapván, az anya- és leányegyházak részé-
ről 300 frt, az esperesség részéről pedig 100 fr t végkielégítési összegben 
részesittessék. Administratorul Platsko István sókuti lelkészt neveztem 
ki, kötelességévé tevén még azt is, hogy a látogatási jegyzőkönyvet ké-
szítse el s terjeszsze fel mielőbb. 

Pazdicson. Az egyház 11 ezer forintot tet t részben alapítványi 
tőkéje 9680 f r t ra szállott le s ennek ellenében a kamat-hátralék 5087 
f r t ra emelkedett. Régi alapítványok, kölcsönök biztosítatlanok, nagy ösz-
szegü kamat veszendőben. Ezen veszedelmes bajnak meggátlására, illető-
leg a vagyon rendezésére és a beliajtandók behajtása felett való in-
tézkedésre, mellőzvén egyelőre a felsőbb hatóság törvényes és kénysze-
rült beavatkozását, azon reményben és feltétel alatt, hogy az egyház ké-
pes lesz ezen ügyeinek rendbehozatalára, egy végrehajtó bizottságot küld-
tem ki az egyház előkelő tagjaiból, oly utasítással, hogy az kutassa ki 
és állapítsa meg ezen tőkevagyonnál azt, mely alapítók mikor és mi 
czélra tették az alapítványokat, keresse meg az adósok mindegyikét s 
lépjen velők barátságos egyezségre, vagy ha utóbbi nein sikerülne, in-
dítsa meg ellenök a peres eljárást haladék nélkül és az ekként befolyt 
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kamatokból pótolja vissza az elköltött tőke összeget, Kötelességévé tet-
tem még azt is, hogy arról, miként já r t el az adósok irányában, f. évi 
augusztus elsejéig, arról pedig, mily eredményre vezetett eljárása, f. 
é . október elsejéig tegyen hozzám felterjesztést. 

Munkácson Kurusta Imre felügyelő betegeskedése miatt közsajná-
latra leköszönvén, helyére az egyházlátogatás alatt Melczer Aurél ura-
dalmi igazgató választatott meg. 

Uj-Klenóczon Tagosítás állván küszöbön Royko Béla ungvári fel-
ügyelőt biztam meg az egyház érdekeinek képviselésével, éber figyelemre 
hiván fel egyúttal a lelkészt is. 

Harasztiban az elégtelen vizsgát tett tanitó leköszönvén, elren-
deltem, hogy annak helyére, ki is szept. elsején távozik el, okleveles ta-
nitót válaszszanak s a fizetést az esperesség befolyásával rendezve na-
gyobbítsák. 

Budaméren dicsőült emlékű Ujházy József egyházalapitó az ala-
pitó-levél 3-ik pontja értelmében 300 fr t évi jövedelmet biztositott az 
egyháznak, olyformán, hogy az a család pénztárából V4 évenként előre 
kifizetettvén. Kassán takarékpénztárba helyeztessék el, az ekként nagyobb 
összégre növekedő alapból a torony és templom tetőzete rézzel fedessék 
be, különben az az épületek rendbentartására fordíttassák. Ugyanő az 
alapító levél 1-ső pontja értelmében arra kötelezte magát, hogy a szük-
ségelt lelkész-tanítói lakot és gazdasági épületeket a tisztviselők részére 
el fogja készíttetni. — Az egyház jegyzőkönyvéből és számadási kimu-
tatásából az tűnt ki, hogy 1869 január elsejétől ez évvégéig jár t volna 
az egyház pénztárába 300 írt jával 4500 frt , erre azonban az egyház 
pénztárába mi sem adatott át, hanem a boldogult alapitó azon évi 300 
fr t terhére megtette belátása szerint a kiadásokat s azok a családi 
pénztár számadása alat t és kifizetése mellett 107 33 fr t 45 krra rúg-
tak úgy, hogy ha ezen kiadás csakugyan az egyház terhére volna fel-
róvható, azon évi 300 f r t a következő 21 évre nézve is már előre 
elköltetétt volna, vagyis a következő 21 év alatt előforduló épületjavi-
tásokra a család vagyonából ily czimen egy krajczár sem járna. 

Szigorú számfejtés tárgyává tettem azok után a 10733 frt 45 kr-
ban kimutatott kiadást s azt találtam, hogy abban 6280 frt 42 kr 
részben oly kiadási összeg, mely az alapítólevél 1-ső pontja értelmében 
mint az alapitó családot illető kiadás, „rendes lakás és szükségelt gazdasági 
épületek" helyreállítására fordíttatott, részben a sírboltra tet t olyan ki-
adás, melyet a nagy alapitó belátása szerint fordított annak helyreho • 
zatalára. Miért is a többinek, nevezetesen a toronynak rézzel bevonására 
felment 3578 fr t 54 krnak, úgyszintén valósággal szükségelt javításokra 
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fordított 874 ír t 49 kr, összesen 4453 fr t 3 kr kiadásnak elfogadásá-
val és Keczer Miklós úr közbenjárása mellett felkérendőnek határoztam 
a társalapító özv. Ujházy Józsefné úrnőt, miszerint azon 6280 fr t 42 
krt, mint a család alapítólevél szerint való külön kiadását, a család 
számlájára irván át, a 4500 frtból ez évre még járó 46 fr t 97 krt, 
jövőre pedig a 300 frtot, az alapitó-levél értelmében. V4 évenként az egy-
házi pénztárba fizettesse ki; az egyház elnökségét és az esperességet pe-
dig megbíztam, hogy az előbbi e 300 fr t tal az alapitó-levél 3-ik pontja 
értelmében bánjék el, utóbbi pedig szigorúan gyakorolván a 300 frtnak 
miként kezelésére és liovaforditására nézve ellenőrzési tisztét, tegyen a 
társalapító özvegynek szükségelt figyelemből és megnyugtatás végett 
évről-évre jelentést. 

Aboson az egyház 172 hold szántó-, erdő- és rétföldet vásárolt, 
erre a földbirtok szerint kivetést tett. a tagokra, melyre a tagok még 
3000 frttal, viszont az egyház vételárban még 2400 frt tal tartoznak. 
Felhívtam az egyház munkás felügyelőjét Dr. Mosánszky Győző ügyvé-
det, hogy úgy ezen, mint azon bajnak elenyésztetése tárgyában, mely 
az egyházi illetéknek igazságtalan kivetési aránya folytán rontja a bel-
békét, tegye meg, ha kell az esperesség befolyásával is, a szükségesnek 
mutatkozó intézkedéseket. Ezen kettős bajnak elenyésztetése után s fel-
téve azt, hogy az egyház 172 hold földből álló fekvő vagyonát okosan 
fogja kezelni, biztosítva lesz az egyház jövője s kevés teher jut meg-
osztás tárgyául évenként a hívekre. 

4. A látogatási jegyzőkönyvek tárgyalásának folyamán felmerült 
kérdések és hiányokra nézve következőleg kellett intézkednem: 

Hanusfalván a lelkész és tanító fizetésének biztosítására tett 209 
frtnyi alapítvány a lelkészlak építésénél elköltetvén, az az egyház által 
visszapótlandó; a város tulajdonában levő faiskola, az egyház iskolájá-
hoz használatul kéressék el, fél tandijat fizessenek azon szülők, kiknek 
sem földjük, sem házuk nincs; az ösztöndijak fele a helybeli, másik fele 
pedig a leányegyházakból járó növendékek közt felváltva osztassék ki. 

Tapoly-Hermányon a telekkönyvileg 3 holdra felvett tanítói föld-
ről az állíttatván, hogy a valóságban csak '/a holdat tesz ki, 
elnökség e különbözet okának kitudására utasí t tatot t ; — a katli. 
lelkész által egykor erőszakkal elvett kisharang régebbi megyei határo-
zat alapján is már visszaszereztessék; — a tanitó fizetése nagyobbit-
tassék és ha az nem volna lehető, községi iskolának felállítá-
sa szorgalmaztassák, az egyház jogának és vagyonának megóvá-
sáyal. 
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Pétervágáson a tanitó képtelen voltának adván szomorú bizonysá-
gát, felhívtam a híveket, hogy az állás üresedése esetében, vállalják el 
a tagositás-adta tanítói földek művelését s okleveles tanítót alkalmaz-
zanak, hogy a földes uraság-adta, de elkallódott fát térítsék vissza, a 
hiányzó csűrt építsék fel. 

Feketepatakán meghagytam, hogy a túl-alaesony iskolaépület 
emeltessék magasabbra, a tanitó pedig tegye le a képesítési vizsgát. 

Sékuton a lelkész a hiányszerü jövedelme elődje fizetéséhez mérve 
kisebb lévén, felhívtam a híveket, hogy a lelkészi fizetést, ha más mód 
nincsen, a földek és rétek beművelése által emeljék. 

Zamatén köteleznem kellett a híveket, arra, hogy az elvállalt igás-
és kézi munkát külkényszer alkalmazása nélkül is serényen teljesítsék; 
a tanitó használatában levő 6 vékás föld, mennyiben az még ma sincs 
telekkönyvileg átirva, az adományozó gróf Barkóczy családtól kieszköz-
lendő engedmény alapján Írassék az egyház nevére át. 

Memyiken meghagytam, hogy a templom és iskola jobb karba 
hozzassék. 

Tápoly-Izsépen elrendeltem, hogy a biró házánál tűzvész által meg-
semmisült takarékpénztári betétkönyv az egyház pénzéről törvényes megsem-
misítés után újjal cseréltessék ki, — vegyék a liivek a földesuraság jóaka-
ratát igénybe s a felajánlott faanyag felhasználásával építsék fel az is-
kolát czélszerűbb módon. 

Mihalkén felhívtam a híveket, hogy a tanitó fizetését gyülésileg 
rendezzék s erről az esperességnél jelentést tegyenek és hogy czélsze-
rűbb iskolát építsenek. 

Kladzányban a helyes kivitelű templom mellé egy toronynak építé-
sét s nagyobh harangok beszerzését ajánlottam. 

Homonna leányegyházra nézve felhozott panasz elintézése tárgyá-
ban pedig esperességi gyűlés elé útasitám az illetőket és a kerületi 
gyűlés által megállapított minimális stolárék fizetésére köteleztem őket. 

Varranó Hosszumez'ón figyelmeztettem a híveket, hogyha községivé 
fog átalakulni iskolájuk, ennek vagyonát, minden időkre biztosítsák. 

Új-Klenéczon elrendeltem, hogy Kovalszky Pál végrendeleti hagyo-
mánya, 100 fr t hajtassék be, ha felekezeti iskolát akar, adjon rendes 
tanítói fizetést; addig azonban a lelkész tanítsa a vallástant a községi 
iskolában s ezért a tanítói földek jövedelme őt illesse, — hogy a mun-
kácsi fegyháznál volt és most már megszűnt 100 fr t lelkészi jövedelmet 
kárpótolja az egyház, leányegyházaira is kirótt aránylagos illetékösz-
szeggel. 
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Munkácson kimondtam, hogy a Molnár Dániel által lelkészi fize-
tésre tett s lánczhid kötvényen levő 100 frt alapítvány a leányegyház 
vagyona s kihúzás után takarékpénztár i ig kezelendő. Azon alapitvány-
tevés felmenti az illető családot az egyházi illeték fizetésének kötele-
zettsége alól. 

Pazdicson meghagytam, hogy az oltár jobb és baloldalán lévőSzirmay-féle 
sírboltok feliratos lapkövei, azért, hogy az értékes felirat rajtok az el-
kopástól meglegyen óvható, a falhoz alkalmazva emeltessenek fel, a 
sírboltok pedig megfelelő más kövekkel fedessenek be, az egyház nagy 
kárára s tekintélye árán üresedésben levő felügyelői hely töltessék be ,— 
régi gyakorlat és a hivek kinyilatkoztatott szükségéhez képest segéd-lelkész 
alkalmaztassák, a confirmatiói oktatás ideje 3 hétről 6 hétre terjesz-
tessék ki, — évente 4-szer magyar isteni tisztelet tartassák, a nagy-
mihályi községi iskolában a vallástan a lelkész által tanittassék, — 
Gálszécs az oda lelkészi szolgálatok végzésére kiutazó lelkész fuvar-
bérét fizesse meg. a levéltár biztonságba helyezése czéljából egy vas-
szekrény vétessék, — a földdel biró zsellérek, a gazdák illető osztálya 
szerint tartozzanak párbért fizetni, az egyházi földek és rétek határ-
pontjai határkövekkel jelöltessenek meg és a templom új fedélzetének 
értéke a biztosító társulatnál felülbiztositás végett bejelentessék. 

Ungvárt a leány egyház tőkevagyona 10 év alatt megkétszerez-
t e t e t t : Royko Béla felügyelőnek s a presbyteriumnak ezen példás gaz-
dálkodása elismeréssel fogadtatott. 

Krásznóczon Pistej Amália özv. tanitóné kiváló szorgalmat és 
eredményt tanúsítván úgy a magyarnyelv tanításában, mint általában is, 
részemről őt a megyei közigazgatási bizottság pártfogásába ajánlottam, 
felkérvén egyidejűleg Zsolnay Endre urat, hogy a Pazdicson ki nem 
oszthatott 5 f r t ösztöndijat ezen szegény tanitónénak jut tassa; felhívtam 
továbbá az egyház ügyészét, hogy a tanítói Vi telek földhöz peressé vált 
igényét ezen egyháznak mielőbb érvényesítse. 

Sámoggon ajánlatba hoztam az egymáshoz közel fekvő s szegényül 
ellátott két tanítói állás, illetőleg a sámogyi és krásznóczi iskolák egye-
sítését, nem különben azt, hogy rendszeres fizetést alapítván meg. ok-
leveles tanítót alkalmazzanak. Ugyanott meghagytam az ügyésznek, 
hogy a görög kath. lelkész által a közös temetőből saját kertjéhez ille-
téktelenül hozzá csatolt földrész visszaadása tárgyában tegye meg köz-
igazgatási uton a törvényes lépéseket. 

Kemenczén intézkedtem, hogy azon emlékezetes tény, melyszerint 
hazánk nagy fia Kossuth Lajos ezen egyházban lett néhai Czapkay Sá-



nmei lelkész által végzett eonfirmatiói oktatás és confirmáltatás által, 
egyházunk tagjai közé felvéve, a jegyzőkönyvben méltó módon örökítes-
sék meg, egj idejűieg táviratilag üdvözöltem a nagy férfiút s megküldtem 
az egyház áldását Istentől, hazánk javára és dicsőségére irányuló áldott 
életére ! 

Meghagytam ugyanott, hogy a felügyelői állást mielőbb töltsék be. 
Az egyház rendes számadása alá vettem azon 1451 frt 18 krra felsza-
porodott anya- és leányegyházbeli tőkéket, melyeket a jubilált lelkész 
apránként összegyűjtött s takarékpénztári betétkönyvecskékre időnként 
elhelyezett, méltó elismerést érdemelvén ezen cselekedeteért is. 

Vajkóczon jegyzőkönyvbe vétettem néhai Okruezky Sámuel birtokos 
hitsorsosnak 1801 évben kelt alapitóleveiét, melyben az a ref. egy-
háznak beltelket engedett át templom alapúi azért, hogy ezen templom-
ban az ottani ev. hivek is külön végezhessék időközönként isteni tisz-
teleteiket, meghagyván az ottani szövetségre kelt négy leányegyház 
híveinek, miszerint ezen tűzvész által minden épületében nagy kárt szen-
vedett ref. egyházat épületeinek ujon felépítésénél, szövetségtársi jó in-
dulattal segélyezzék. 

Ránkon elrendeltem, hogy a keresztelésnél használandó alkalmas 
edény szereztessék, a sátoros ünnepi délelőtti isteni tisztelet egyszer és 
egy helyen, még pedig az anya- és leányegyházak között felváltva tar-
tassák úgy, hogy az elsőnapi istenitisztelet mindig az anyaegyházban, 
a másodnapi pedig rendsorozatban majd egyik, majd másik leányegy-
házban végeztessék, az egyház kárára szünetelt magtár ismét életbe lép-
tettessék, a 446 f r t ra felszaporodott illetékhátralék befizettessék s az, 
váljon a tagositás alkalmával kihasított erdőrész jövedelme kit illet 
jogosan, a tagositási és telekjegyzőkönyvek alapján hozassák tisztába. 

Bátyokon meghagytam, hogy az iskola magasabbra emelendő, a ta-
nító failletménye pedig nem galy- hanem hasábfában adandó ki. 

Zsegnyén Ketzer Miklós cs. k. kamarás mint felügyelő, egyházakat 
alapító és fentartó elődeihez méltó módon járul ezen egyház fentartá-
sához. Gdovin András, özv. Hudacsek Jánosné, fia Hiulacsek János és 
neje Galya Erzsébet nagyobb összegű alapítványokat tettek s utóbbi 
házaspár az egyházat most is példás módon segélyezi. Ezen nemes cse-
lekedeteiknek a jegyzőkönyvben megörökítése mellett, meghagytam az 
egyháznak, hogy az orgonát javittassa ki, magyar feliratú új pecsétnyo-
mót készíttessen, karácsonkor egy hétnél hosszabb iskolai szünidőt ne 
engedjen, s a lelkészi és tanítói fa-illetményt, más egyházak példájára, 
ingyen fuvarozza be. 



Bocjdányban meghagytam, hogy a tanítói állás rendszeresítése tár-
gyában illendő fizetésről gondoskodjanak, felmentvén őket azon kötele-
zettség alól, hogy az anyaegyház tanítójának tandijt fizessenek mindaddig, 
m ig külön tanítóval birnak s itt iskoláztatják gyermekeiket. 

ErdÖcskén a tulajdonul birt temetőnek telekkönyvileg átíratását 
rendeltem el. 

Budaméren lelkére kötém a hiveknek, hogy a minden tekintetben 
czélszerütlennek talált iskolát alkalmas módon alakítsák át mielőbb. 

f 
Aboson felkértem néhai Ujházy Tivadar örököseit, hogy a lelkésznek 

meghívólevelében sajátkezű névaláírásával is kötelezett 4 öl fa illeté-
ket, a kötelezés évétől 1869-től kezdve s ezután mindaddig, mig a jelen-
legi lelkész i t t működik, adják ki, — felkértem továbbá a felügyelőt, 
hogy a malombér-hátraléknak, úgyszintén a vasút építése idejében 
a lelkészi kert egy részének elhasitásáért járó kisajátítási összegnek be-
hajtását eszközölje; meghagytam a tanítónak, hogy az akkori superin-
tendensi administratornál maradt hiványának hiteles másolatát kérje ki 
az esperességtől; meghagytam a hiveknek, hogy a halottas harangozta-
tásért fizessenek bizonyos illetéket, az alkalmatlannak talált faiskola 
helyett szervezzenek más alkalmas helyet s addig is a tanitó magán-
kertekben adjon a gyümölcsfatenyésztésből oktatást, hogy továbbá az 
iskolát alkalmasabb helyen és módon rendezzék be ; a Bndamérhez mint 
közel fekvő anyaegyházhoz csatlakozni kivánó senyéki híveket pedig az 
egyház közgyűléséhez s ennek útján az esperességhez utasitám. 

5. Általában pedig azt tapasztaltam, hogy a felügyelők hivatásuk-
tudatának magaslatán állva, megfelelnek a közvárakozásnak, — 

a lelkészek nagyobbrésze, bár szegénységgel és sok helyütt ellensé-
geseknek mutatkozó viszonyokkal küzdve, lelkipásztori kötelessége telje-
sítésében hűséget és odaengedő szeretet-ápolta kötelesség-érzetet ta-
núsít, — 

a tanítók, igen kevés dicséretes kivétellel, részint anyagilag sa-
nyarú viszonyok, részint késziiletlenség s részben hanyagúl iskoláztatás 
miatt is, alig tudtak csak kielégítő eredményt is felmutatni. — 

a gondnokok, kiknek nagy része, a tanitó és egyház nem nagy dicsé-
retére, még csak nevét sem tudja ltirni, tőlük telhetőleg végzik köte-
lességüket, — 

az egyházak épületei meglehetős jó karban vaunak, czélszerüség 
dolgaiban it t is épen az iskolai helyiségek képezvén sajnos kivételt ; 
egyházaink népének Amerikába kivándorlása sajnos erőfogyás a külön-
ben is gyengéknél, ezek jó része azonban haza gondol keresetével, kül-
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deményeivel családjára, egyházára és igy feltehető, hogy e baj nem lesz 
végzetes egyházainkra nézve. 

6. A kassai magyar-német egyházat f. é. junius 23—25 napjain 
vettem vizsgálat alá. 

Örömmel vallom, hogy ezen egyház, az utóbbi egyházlátogatás 
óta, erősebbnek mutatta be magát minden tekintetben. Lélekszáma 
1713-ra emelkedett. Egyházi tőkevagyona 17349 frt, iskolai tőkeva-

/ 

gyona 66390 fr t 41 kr. Epületei jó karban vannak. Iskolái jó hirben 
állanak. Közszűkségleteit a tőkék jövedelme mellett képes a hivek 
évenkénti szabad adakozásából fedezni. Legújabban egy uj épületet vá-
sárolt s abban állandó lakást adott az eddig bérlakásból bérlakásba 
vándorolni kényszerült lelkésznek. A hivek kedvező állást foglalnak a 
társadalomban. 

Ezen egyház jellemzésére elégségesnek tartom egyszerűen idézni itt 
az egyházlátogatási jegyzőkönyv zárpontjából azt, mi rövid összfog-
lalatban feltünteti az egyházlátogatás egész eredményét. 

„16-ik pont. A jegyzőkönyv 80-ik pontjánál elmondja főtiszt. Su-
perintendens úr atyai jóindúlattól és főpásztori örömtől súgárzó zárbe-
szédét. Annak előre bocsájtásával, hogy az egyház összes épületeit jó 
karban találta s nincs más észrevétele mint az, hogy a templom keleti 
oldalán levő szabad tér, kell hogy az egyház javára értékesíttessék s 
ra j ta a szükségesnek vallott tanácsterem, levéltár s termeket magában 
foglaló összes épület, a szomszédos háztulajdonossal már megkezdett 
egyezkedés megújítása mellett építtessék fel mielőbb: a felolvasott jegyző-
könyvekből, a látottakból és tapasztaltakból örömmel arról értesült, hogy 
ezen lélekszámra, erőre, jóhirre s a czél sikeres munkálására nézve 
megnagyobbodott városi egyház, az erre hivatott tényezők összhangzatos 
közremunkálásával biztos léptekkel halad szép jövője elé, bir mindazon 
kellékekkel, melyek egy városi ev. egyház szellemi és anyagi életének 
emeltyűi. 

Népe művelt, hitbuzgó, egyházát szerető, áldozatra kész lelkes nép; 
felügyelői s azok között kiválólag Brósz Jónát, az egyház 22 év 
óta egy folytonban felügyelője bölcsességgel párosúlt szakértelemmel, 
odaengedő hűségben nyilatkozó szeretettel, békés jóindulattal s az 
egyetértés ama jó szellemének hatalma alatt igazgatják az egy-
házat jó sorsában, jó sorsáért; lelkésze egy protestáns lelkész sok jó 
előnyeivel. Istentői megáldatván hithűsséggel, munkás ügyszeretettel 
tölti be hivatását ; tanítói szakavatott ügyességgel, lelkiismeretes 
szorgalommal, nemes versenyre kelve mintegy közmegelégedésre szol-
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gáló sikert mutatnak fel s a társaséletben való előnyös viseletük által 
is emelik az iskola jó hirét, tekintélyét befelé is, kifelé is; gondnokai, 
pénztárnokai hűséges sáfárok ügybuzgalommal kezelt tisztükben s a va-
gyon kezelésnek rendje, a rendes könyvelés, tőke-vagyon biztosítása és 
értékesítése által tudják felmutatni, hogy kipróbált hű őrei a sz. örök-
ségnek, okos és lelkiismeretes gazdái a háztartásnak." 

„Mindezen lélekemelő tapasztalatok kedvező behatása alatt Istent 
áldva emeli ki dicsérőleg a tényezők ezen kiváló érdemeit s hálás kö-
szönetet mond azok mindegyikének külön-külön azért, hogy a számadás 
és a számvétel ezen nagy napja valóságos öröm nappá magasodék ki 
ekként úgy a látogató főpásztorra, mint és különösen a meglátogatott 
egyházra nézve, — hogy kedves hirül veheti és a nagy egyház kiter-
jedt körében hirül adhatja, hogy ezen a protestantismus múltjából kima-
gasló ponton van ma egy egyház, mely hegyen épült város gyanánt 
mutat példát, fénylő példáját az evangyéliomszerü hithüségnek, vallás-
erkölcsi művelődésnek, testvéries szeretetnek, egyetértő munkásságnak, 
rendezett háztartásával, jóhirü iskoláival biztosítja saját jövőjét s egész-
séges tag-része a nagy egyháznak, melynek feje a Jézus Krisztus!" 

Nyilvános elismerés van ezekben szolgáltatva azon egyháznak és 
elöljáróinak, kik a protestáns missió ezen nevezetes pontján igy munkál-
nak közegyházunk jövőjeért! 

Egyébiránt a jegyzőkönyv tárgyalása közben tett intézkedéseim a 
következők: 

A legutóbb vett épület a magyar általános biztosító-társulatnál 
lévén tűzkár ellen biztosítva, meghagytam, hogy e biztosítás lejártával 
biztosíttassák az folytatólagosan a kerületünkkel szerződési viszonyban levő 
Fonciére pesti biztosító-intézetnél. 

Felkértem az egyházat, miszerint miként eddig, szaporítsa a ke-
gyes alapítók és hagyományozok akaratának s az általuk jelölt czélok-
nak tiszteletben tartasa mellett az egyház és iskola tőkéit ezutánra is, 
kimondván, hogy azon nem remélt esetre, hogyha a kamatláb csök-
kenése vagy az önkénytes adományoknak alább szállása következtében 
hiánylat állana a háztartásban elő, annak elenyésztetésére, más mód hiá-
nyában, hozza az aránylagos kivetést alkalmazásba. 

Dicsérőleg emeltem ki a tagok egyeseinek példájában követésre 
méltó azon cselekedetét, hogy az egyház jövőjének biztosítása szempont-
jából, tőkeösszeggel váltják meg évenkénti önkénytes adományaikat. — 
Ajánlottam ezen nagy példának készséges követését az egyház összes 
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közönségének annál is inkább, mert a városi egyházak jövője, főrészben 
a tőkék gyarapodásától függ s mert ezen megváltás az illetőkre nézve, 
kik családaik évenkénti kötelezettségét váltják meg ily módon, különben 
sem jár nagyobb áldozattal. 

Megkívántam az elöljáróktól, hogy előljárván példaadásban, legyenek 
rajta, miszerint az egyház köz-istenitiszteletei a hivők minél nagyobb 
számban való részvétele által nyerjenek ünnepélyes voltukban még na-
gyobb jelentőséget s a nagyoknak e tekintetbeni buzgalma maradjon 
fen követésre méltó példa gyanánt a kezeik alól kikerült s a sz. örök-
séget átvevő ifjú nemzedékre nézve is. 

Szükségesnek láttam elrendelni, hogy, miként eddig, tartassék köz-
napok reggelén kétszer hetenként isteni tisztelet ezutánra is, abban a 
tanodai ifjúság serdültebbjei vegyenek részt, hogy a katechizatiói oktatás 
folytatva hozassék be s e tekintetben a készségesen tanitó lelkészt az 
elöljáróság teljes készséggel támogassa, hogy a vasár- és ünnepnap dél-
előtti isteni-tiszteleteknél, régi ünnepélyes szokáshoz hűen, a szószéki 
beszéd után következő ima és áldás az oltár mellől mondassék és adassék 
s hogy adventi és böjti vasárnapok délutánjain alkalmas sz. ige olvas-
tassák és magyaráztassék. 

Elrendelendőnek tartottam továbbá azt, hogy és mennyiben az nem 
volt i t t szokásban eddig, a konfirmatioi oktatás komoly volta tekinteté-
ből s szükségelt ellenőrzés és megnyugtatás czéljából azonban alkalmazása 
i t t is csak jó eredményt szülhet: a confirmatioi ünnepély alapkellékét ké-
pező nyilvános vizsga itt is behozassák, és az a confirmatioi ünnepélyt 
megelőző napnak délutánján, előzőleg történt kihirdetés után nyilváno-
san tartassék meg. 

Felhívtam végül az elöljárókat a felől való eredmény teljes gon-
doskodásra, hogy a keresztényi szempontból nagy jelentőségű kereszt-
atyai tisztre meghívott férfiak, az illető gyermek megkeresztelésénél 
személyesen vagy helyetteseik által vegyenek részt okvetetlenül. 

7. A kassai tót egyházat, a sorban utolsót, f. é. junius 26-kán vet-
tem kánonszerü vizsgálat alá. 

Fájdalommal vallom, hogy ezen egyház az utolsó egyházlátogatás 
óta gyengébbnek mutatta be magát m i n d e n tekintetben. 

A lélekszám 246-ra olvadt le helyben. Tőkéje 1201 frt 91 kr. 
Adóssága 62 frt . Jövedelme a tagok évenkénti fizetéséből csak 48 frt . 
Különben összes bevétele volt a múlt évben 687 frt, mely összegben a házbér 
240 frt tal , a városi segély 200 frt tal szerepel. Kiadása pedig lelkésznek 
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300 frt , tanítónak 200 frt, egészben 785 frt vólt és így 98 fr tot a tő-
kéből fogyasztott. 

Lelkésze, tanítója a szerény 300, illetőleg 200 f r t évi fizetés mellett 
nyomorognak. Népe szegény. A parochia nagy összegbe kerülő javítást 
igényel. Iskolahelyisége szűk, sötét, rideg. A közvizsgán 6 kebelbéli 
tanuló jelent meg mindössze. 

A mult egyházlátogatási intézkedéssel egyezőleg sürgetve taná 
csoltam, hogy a helybeli magyar-német egyházzal való egysülésre 
nézve tegye meg a jóakaratú kísérletet. Tartozik ezzel önmagának, mert 
különben népe elfogyva, a tőkét elfogyasztva, elsenyved maga az egy-
ház. Tartozik ezzel szegényül ellátott tisztviselőinek. 

Egyébiránt a látogatási jegyzőkönyv fonalán 
elrendeltem, hogy 650 fr t biztosíték nélkül kiadott tőkeérték, első 

helyen való betáblázással biztosittassék,— hogy a 100 fr t ra rúgó évi 
hiánylat elenyésztetésére nézve, más mód hiányában aránylagos kivetést 
alkalmazzon az egyház, — hogy természetes presbytereket egyházrendezetünk 
nem ismervén, a presbyteri helyeket 3 évenként ismételt rendes választás 
által töltse be, — hogy hetenkint kétszer hétköznap reggeli isteni tiszteletet 
tartson s azon legyen, hogy a tagok járulékai rendesen fizettessenek be. 

rr 

8. Ezekben beszámoltam az egyházlátogatás eredményével. Őszintén 
elmondtam tapasztalataimat, részletesen előadtam a szükségesnek mutat-
kozott intézkedéseket. 

A t. kerületi gyűlésen most már a sor, Ítélni ugy püspöki munkám, 
mint az egyházak állapota felett. 

Személyemet illetőleg nem aggódom rajt , miként itéli meg a t. 
kerületi gyűlés ezen cselekedetemet; az egyházakra tekintve azonban 
aggályom nagy és talán jogos is, hogy ha az egyházmegyék hatósági 
jóakaratú befolyásukat, nem használják fel kellőleg az egyházak — ki-
vált anyagi — háztartásának elienőrizésére, tanácsadásra, ott, ahol kell, 
rendelkezésre i s ,— hogy ha mint iskolai főbb hatóság nem látnak hozzá, 
még pedig kellő erélylyel a rendes iskoláztatás és rendes tanítás szor-
galmazásához, ugy mind nehezebb lesz, a különben is annyi bajjal küzdő 
lelkészeink és tanítóink sorsa az egyházakban, mindinkább erőt vesz 
rajtok a rendetlenség, a hivek anyagi kötelezettségének immel-ámmal 
lerovása és azon tespedés, mely missiónk sikerének életerét metszi. 

Miért is teljes bizalommal hivom fel a jelen esetben a sáros-zemp-
léni esperességet, hogy intézkedéseimnek érvényt szerezni, eljárása ered-
ményével ide beszámolni és a felfedett nagymérvű és sokoldalú bajok 
gyökeres orvoslásához erélyes kézzel hozzáfogni méltóztassék. Kérem 
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pedig ezt azon meggyőződéssel, hogy az a tévesen felfogott autonomicus 
jog és szabadság, szigorú ellenőrzés, illetőleg jóakaratú segités és szigorú 
feleletre vonás nélkül, viszonyaink közt, az egyes egyházak s ezekkel együtt 
a közegyház testületi egységes rend által egy czélra munkáló életét bénítja 
meg s teszi a viszonyok kedvezőbbre fordultát lehetetlenné. Adja isten, 
hogy ujra-szervezkedésíinknek legyen e tekintetben is óhajtott eredménye! 

II. Jelentések. 
Köztudomásra hozom: 
1. Hogy 0 cs. és ap. királyi Felsége I-ső Ferencz József legkegyel-

mesebb királyunk a gölniczbányai ev. egyházhoz tartozó hámori leány-
egyházat iskolája építésére 1882-dik októb. 7-ről 30222-ik sz. a. kelt 
legfelsőbb határozatával 100, a chizsnyói ev. egyházat iskolája bővíté-
sére 1883 febr. 1-ről 2 73 7 sz. a. 100, a ker. ev. árvaházat 1883 
febr. 19-ről 200, a stólai leányegyházat temploma építésére és harang-
szerzésre 100,a gerliczei leányegyházat leégett temploma felépítésére 200, 
összesen 700 frt kegyadományban részesité, mely kegyes gyámolitásáért 
egyházainknak, kérem a közgyűlést, miszerint ü Felsége iránt a forró 
hálát és hódoló elismerést jegyzőkönyvileg is fejezze ki. 

2. Hogy a földmivelési, ipar-és kereskedelmi minisztérium 1882-ik 
deczemb. 9-éről 48368 sz. a. k. intézményével az eperjesi magyar-német 
és tót lelkészeknek a sóvári kincstári uradalomból, a kiállítási költsé-
gek megtérítése mellett, az 1882 — 83 év téli idenyére 102 méter kemény 
tűzi fát engedélyezett, a vallás és közoktatási minisztérium megküldte 
1882 nov. 14-ről 36 453 sz. a. k. egy példányban az ő felsége legma-
gasabb jóváhagyásával ellátott ref. zsinati törvényeket. Ugyanazon minisz-
térium kedveskedett az egyházkerületnek 1882 decz. 21-én kelt leirata 
kapcsában a nép-, közép- és főiskolák, nemkülönben az emberbaráti és 
közművelődési intézetek közoktatási állapotának 11-ik évi jelentésével, 
miért méltó, hogy hálaköszönetünket tolmácsoljuk. 

3. Hogy a magyarhoni ref. zsinat rendeletéből Joó István zsinati 
gazda megküldé a ref. egyház szentesitett törvényeit, a zsinat jegyző-
könyvét, kinyomatott indítványait és a bizottsági munkálatokat a ker. 
elnökség, a VIII. esperesség, a IV. ker főtanoda és a ker. levéltár szá-
mára 15 példányban, melyek illető helyeikre kiszolgáltattak. Szives 
köszönet a szeretett testvéreknek ezen nagybecsű küldeményeért. 

4. Hogy mul t ker. gyűlésünk óta 5 egyént szenteltem fel, u. m. 
Francz Vilmos Gyula eperjesi hitjelöltet bártfai német rendes lelkészül, 
Balló Miklós pozsonyi hitjelöltet a szirki, Becser Endre pozsonyi hitje-
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löltet a taplóczai, Czapff Aladár eperjesi hitjelöltet a nagyszlabosi és 
Buzágli István eperjesi hitjelöltet az alsósajói egyházba segédlelkészül. 

5. Hogy rokonsági és sógorsági ldr. felmentvényt 28 házaspárnak 
eszközöltem ki és pedig 17-nek díjmentesen, 11-nek 270 f r t díjfizetés 
mellett, mely dijak a ker. nyugdíjintézetnek közvetlenül szolgáltattak be, 
ezenkívül pedig a minisztériumnál 24 egyházi és iskolai ügyben léptem 
fel közbenjáróul. 

6. Hogy az érettségi vizsgát f. évben Eperjesen Sztehló János főes-
peres, Szepes-Iglón Justh Samu alesperes, Rozsnyón Mikola György al-
esperes vezették mint kerületi biztosok, személyesen pedig a kézsmárki 
lýceum érettségi vizsgáján vittem az elnökletet. 

7. Hogy a Zsedényi-féle jutalomban 100 frtjával következő tanítók 
részesítettek, u. m.: Gáspáry János eperjesi-, Schumann Sándor iglói-, 
Küffer Mihály merényi-, Yránny Václav kis-lomniczr-, Kruspir János 
csucsomi-, Kovács Vitális baradnai-, Német János lukovistyei-, Droppa 
Albert kíikemezei-, Petrenko János uj-klenóczi-, Habzsuda Dániel nyíregy-
házi tanítók. 

8. Hogy mult év nov. 11-kén a sajó-gömöri egyháznak gótli stylus-
ban épült uj és igen diszes templomát szenteltem fel a hivek és a vidék 
nagy részvéte mellett. Ezen templom alapját a hivek közbuzgósága és 
áldozatfilléreiből egy magtár létesítése és mintegy 800 f r t tőke gyűj-
tése által Isten segedelmével én vetettem meg 1857-ben, melyet később 
Mikola György lelkész és alesperes nevelt hiven és lelkiismeretesen to-
vább; ezen kútforrásból és a hivek lankadatlan áldozatkészségéből most 
ott áll az egyház díszére a 23285 frt és 40 kron felépült szép tem-
plom és a körülbelöl 4 öl magassággal emelt s újonnan fedett csinos 

/ / 

torony. Áldott legyen érte az Ur, nyugodjék e sz. hajlékon, és a buzgó 
egyháztagokon mindenkor a kegyelem istenének áldó keze és vigyázza-
nak reája kegyesen minden veszély ellen őrködő szemei. 

9. Hogy a hadiigyministerium által másodosztályú tábori lelkészekké 
Czékus László superintendensi segédlelkész, Thern Ede szomolnoki ren-
des lelkész, Ballo Miklós szirki- és Becser Endre jolsva-taplóczai segéd-
lelkészek neveztettek ki. 

10. Hogy Debreczen anyaegyházzá alakúit s az esperességnek e tárgy-
bani felterjesztése külön fog tárgyaltatni. 

11. Hogy Jóny Tivadar miskolczi lakos 280 ezer f r t ra becsült ösz-
szes vagyonát és 20 ezer kötetből álló könyvtárát középiskolai czélokra 
hagyta; végrendelete külön fog felolvastatni és tárgyaltatni. 

i  



III. Hivatalbeli változások. 

1. A kerület körében: Lichtenstein József hegyaljai esp. felügyelő 
választatott kerületi közigazgatási pénztárnokká, kinek működésében s 
fontos hivatalában üdvöt és áldást kívánok. 

2. Az esperességek körében : 
A hegyaljai egyházmegyében Lichtenstein József választatott meg 

újra és egyhangúlag esperességi felügyelővé. 
A XIII városi egyházmegyében Dr. Weisz János helyére, ki dicsé-

retes buzgalommal 23 évig kezelte a pénztárnokságot, Dr. Lorx Sándor 
választatott. 

A kishonti esperességben id. Molnár Gusztáv világi jegyzővé és 
Pazár Gusztáv kövi járásbeli dékánná választattak. 

3. A középtanodák körében: 
A rima-szombati egyesült gymnasium tanácselnökévé Dapsy Vilmos 

helyére Hámos József választatott. 
Tanárságról leköszöntek: Dr. Selley Sándor és Dr. Sebestyén Jenő 

jogakadémiai tanárok Eperjesen és Münich István segédtanár Iglón. 
Tanárokká választat tak: Dr. Zsigmondy Ernő a jogakadémia ren-

des- és Horváth Ödön segédtanáraivá, Vandrák Gyula véglegesíttetett, 
Marcsek András oki. tanárjelölt pedig segédtanári minőségben alkalma-
zást nyert Iglón. 

Gymnas. felügyelővé Nyíregyházán ismételten Paláuszky Sámuel 
választatott meg. 

4. Az egyes egyházak körében : 
a) A felügyelők közül elhányt: Vladár Tamás Mernyiken, lemond-

tak : Márton János Geczelen, Rajner Vilmos Girálton. 
Felügyelőkké választattak: Nagy-Szalókon Dr. Szontagh Miklós, 

Forbergen Lersch Jakab, Veszverésen Lipták János, Geczelen Kubinyi 
Géza, Hanusfalván Szegliy Kálmán, Budaméren Erdélyi Ferencz, Girál-
ton Bánó Zoltán, Tokajban Bürger András. 

b) A lelkészek közül 
lemondtak: Klein Ernő 50 éves jubilált lelkész Bártfán, Czapff 

Aladár segédlelkész N.-Szlaboson ; 
elhaltak : Chotvács Gyula N.-Szlaboson, Nemes Pál Kölesén ; 
lelkészekül választattak: Francz Vilmos Bártfáu, Faix Mihály volt 

segédlelkész H.-Lomniczon, Czékus Gyula Debreczenben. 
Segéd-lelkészekül alkalmaztattak: Ballo Miklós Szirken, Becser Endre 

J. Taplóczán, Czapff Aladár N.-Szlaboson, Buzágh István A.-Sajón. 
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c) A tanítók közül 
lemondtak: Faluba Eridre Nandráson, Szivák Gusztáv Szászán, Ki-

csiny Gusztáv Mnizsányban, Sándor János Turcsokon, Henel Pál K. Szla-
bosou, Demeter János Geczelen, Járossy Endre Rozlozsnyán, Galo István 
Mikolcsánybau, Holko Lajos R. Zsaluzsányban, Sztik Samu Yörösvágá-
son, Libáth János Harasztiban; — 

elhaltak: Polsch Nándor 23 évi működés után Kézsmárkon, Ziman 
Gusztáv Hrussón, Czavar Gyula Strizsen, Wansza György jubilált, nyu-
galmazott, Fűrészen, Mibalovics Károly B. Töréken, Jesztrebényi Lajos 
Csákányban, ifj. Rőczey János Fancsalban ; 

tanítókul választattak: Toperlzer Rezső oki. tani tó Kézsmárkon, 
Francz Vilmos lelkész a felsőbb leányiskola tanítójául Bártfán, Ebner 
Károly (ujonszervezett 3-dik tanítóságra) Svedléren, Kalb Vilmos 
a hámori leányegyházba, Niki János (véglegesíttetett) Gölniczen, Schnei-
der János Topporczon, Beláni János Markuskán, Demeter János 
Turcsokon, Sándor János Mnizsányban^ Szivák Gusztáv Nandráson, He-
nel Pál Geczelen, Krausz János Rozlozsnyán, Galo István K.-Szlaboson, 
Varga János F.-Sajón, Mihálik Miklós Lökösházán, Kicsiny Gusztáv 
B.-Töréken, Kulis Pál Sókuton, Szabó Endre Kapi-Németfalván, Bu-
kovinyi Gyula Vörösvágáson, Máthé András N.-Váradon, Alexy Kornél 
N.-Bányán, Kulik Márton Sajó-Kazán, Andrási Sámuel Nyíregyházán. 

Ideiglenes tanitókúl alkalmaztattak : 
Francisci Pál Fürészen, Dirhan Kálmán Hankóczon, Fáber András 

Orsótzon. 
Az egyházkerületben történt ezen tiszti változásoknál jutalom azok-

nak az áldások Istenétől, kik az egyház közjavára kisebb vagy nagyobb 
körben jót te t tenekés segedelem azoknak az úrtól, kik az egyház közjavá-
nak folytonos munkálására vállalkoztak. 

Elismerés a lelkes munkásoknak! 

IV. Alapítványok, hagyományok, adományok. 

1. Egyházak és elemi iskolák javára: 
Lőcsén: néhai Okolicsányi Zsedényi Kálmán (egyháznak 1000 frt, 

iskolának 1000 frt, lelkész és tanítók fizetése javítására 2000 frt) = 
4000 fr tót hagyományozott végrendeletileg, néhai Görgey Gusztáv 1000 
f r t végrendeletileg. 

Kis-Szebenben: Gretzmacher Dániel annak emlékére, hogy a német 
iskola növendéke volt, a német-magyar egyház tőkéjéhez 1 00 frttal járult. 



Bártfán a német-magyar egy'náznak özv. Fiedler Kolbenheyerné sz. 
Gründl Mária 200 f r to t ; néhai Kéler Béla, Wiesbadenben elhunyt zene-
költő szülőhelye iránt való kegyeletből (iskolának 50 frt, egyháznak 50 
frtot) = 100 fr tot hagyományozott. 

Kézsmárkon néhai Wieland Borbála Erzsébet kisasszony 1000 frtot 
hagyományozott. 

Eperjesen néhai Blahacsek János róm. katli. tanitó a szegény-ápol-
dára 100 frtot hagyományozott. 

Svedléren néhai Fábry Márton presbyter (egyházra 500 frt, isko-
lára 200 frt) = 700 frtot adott s ezenkívül 3000 frt értékű ingatlan 
vagyonát az egyházra iratta, mely utóbbi a hagyományozó nejének el-
hunytával jő az egyház birtokába, özv. Konrád Teréz pedig, korán el-
hunyt „Teréz" nevü leánya emlékére 60 frtot hagyományozott. 

Remetén néhai Kleinné született Lang Teréz 40 fr tot hagyományozott. 

Iglón Ruszt József r. k. és neje Schupala Mária 5429 fr t 62 krról 
szóló takarékpénztári betétkönyvecskét adtak át oly kikötéssel, hogy a 
tőke kamatjövedelme csak az adományozó házaspár halála után lesz az 
egyház jövedelmévé, haláluk után pedig a tőkéből 1000 fr t a nő szü-
letéshelyén Csorbán levő ev. egyháznak adatik. Ugyanezen kegyes há-
zaspár lakházát az „iglói egyházra" iratta, illetőleg azt a helyi ev-
árvaházra adta. Ugyanott idősb Windt Lajos az egyháznak és iskolának 
1200 frtot, Münich Samu és neje Ujházy Teréz a helyi ev. árva-
házra 1000 frtot hagyományoztak. — Ugyanarra a XVI sz. v. taka-
rékpénztár 25 frtot, Szontaghné szül. Thomas Emilia 10 frtot adtak, 
jubileumi alapra pedig Hajdú János 5 frtot. 

Sz.-Váralján néhai Feszt Imre 1000 frtot, Szadlics Adél 100 frtot 
hagyományoztak. 

Sztrázsán Puczák János 500 frtot adott. 
Ménhárdon Bretzné sziil. Maurer Mária az egyháznak 3 drb 200 f r t ^ 

értékű szántóföldet telekkönyvileg biztosított. 

Leibitzon Jochmann Pál egy drb 60 fr t értékű szántóföldet hagyo-
mányozott. 

Poprádon 82 f r t 47 krt tevő hagyomány tétetett. 
Hunfalván néhai Kalix Jakab 400 fr t értékű szántóföldet hagyott 

végrendeletileg. 
N.-Lomniczon néhai Szeraffy János 200 frtot hagyott végrendeletileg. 

Szirken a rima-murány-tarjáni részvény társulat adott 200 frtot 
Turcsokon ugyanaz „ „ 150 frtot 
Patkón ismét ugyanaz „ „ 200 frtot. 

4 
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Ploszkón a részvénytársulat elnöke Laczkó Antal felekezeti iskolára 
adott 100 frt. 

F.-Pokorágyon Hámos József 200 frtot alapitványozott oly kikö-
téssel, liogy annak kamatja a nyugalmazott lelkész haláláig a működő 
lelkészt, azontúl pedig a tanitót illesse, köteles lévén ez utóbbi ezért 4 
szegény iskolás gyermeket ingyen tanítani. 

Geczelen Kubinyi Géza felügyelő 50 frtot adományozott. 

Rozsnyón néhai Baraxa Sándorné szül. Krámer Róza az egyházra 
50 frtot hagyományozott. A felső-leányiskolára a szinműtársulat 
jótékony előadásából befolyt 180 fr t 20 kr, leánygyermekek já-
ték-előadásából 3 frt. Fényes Judit hajadontól 1 fr t 10 kr, 
rozsnyói női gyámintézettől 10 frt, egyházi gyámintézettől 5 frt, dobsi-
nai női gyámintézettől 100 frt, naueni G. A. nőegylettől 46 fr t 76 kr, 
düsseldorfi G. A. egylettől 29 frt 25 kr, passewalki G. A. egylettől 
20 fr t 47 kr, nürnbergi G. A. egylettől 29 f r t 25 kr) = .320 fr t 3 kr. 
Az egyházi fillér-egylet gyűjtött 1200 frtot. 

R.-Szombatban néhai Kraetschmár Adolf, neje és barátai 40 fr tot 
illeték megörökitésére; az egyházi fillér-egyletre pedig többen 68 f r t 
36 krt, adtak. 

Hanusfalván Benczúr József oltárképre 50 frtot. 
Miskolczon néhai Fűrész Pál (fillér-egyletnek 2000 frt, illeték meg-

örökitésére 500 frt, temetői alapnak 500 frt, nőegyletnek 200 frt, ápol-
dának 50 frt , dalárdának 50 frt) = 3300 frtot hagyományozott. — 
Az egyházi alapra (folytatólagosan) Leszih Barna 24 frtot, a jubiláris alapra 
özv. Róth Sámuelné 100 fr t . — az elemi iskolai alapra (Würzler-féle 
peres kötvényekből 171 fr t 7 7 kr, Yolfgang Lajostól 10 frt, Gebe En-
drétől 21 f r t 3 kr, Czékus Istvántól 10 fr t 97 kr, Sturman Andortól 
12 fr t 89 kr) = 226 fr t 66 kr gyűlt be. A tanári és tanítói nyugdij-
alapra: a vasúti hivatalnokok társasköre 100 fr t 25 krt, az ápolda-
temetői alapra Zatrogh Julia, Zatrogh Teréz es Teöreök Vilma alapító-
levélén 200 frtot adományoztak. 

Nyíregyházán az elkölthetlen alapra 1385 frt 93 kr, a jubiláris 
alapra 1779 f r t 7 kr és 100 köböl élet adatott. 

Nagy-Bányán néhai Szakmáry Sámuel 1000 frtot hagyott végren-
deletileg. 

Nagy-Váradon Sétáló Istvánné 200 frt , Kola Gábor ref. 200 frtot 
ajánlottak. 

Sajó-Arnóton a jubiláris alapra 32 f r t 66 kr, a harang-alapra 
30 fr t 60 kr jött be, — néhai Szvitanko Andrásné pedig 436 frt 55 krt 
adományozott. 



Tályának egy kegyes nő Eperjesről 50 frtot küldött. 
Tesz összesen 31611 frt 21 krt. 
2. Felsőbb tanintézetek javára: 

Eperjesen a collégiumnak: néhai Dessewffy Jób Gyöngyösről 500 frtot, 
D lika Tivadar Londonból ösztöndijra 25 frtot, Irányi Dániel 10 f r to t ; a 
jogakadémiának: Bánó József collég, ker. felügyelő 150 frtot, sz.-bélai 
egyház 10 frtot,Teinel, Beregmegye főjegyzője 50 frtot, Royko Viktor 50 frtot, 
Debreczen városa 200 frtot adtak, a debreczeni gyűjtés pedig tett 63 frt 
83 krt. Oszterlam Ernő Debreczenben adott 20 frtot, Bánó József és Hazs-
linszky Frigyes gyűjtése tett 384 f r t 48 krt, egyesektől bejött 36 frt, 

Kézsmárkon néhai Schvartz Károly özvegye sz. Betlenfalvy Ágnes 200 
frtot adott, néhai Führer Gusztáv 2000 frtot hagyományozott végrendeletileg. 

Rozsnyón Czékus István superintendens 200 frtot, Szontagh József 
felügyelő ismét 100 frtot, a rozsnyói takarékpénztár 20 frtot adtak, 
néhai Töltéssy Sámuel budai gyógyszerész pedig ösztöndijra 1000 frtot 
hagyományozott végrendeletileg. 

Rima-Szombatban Kún Bertalan superintendens gyüjtőivén 20 frt, 
a gömöri ref. egyházmegyében 40 frt, beregi ref. egyházmegyében 4 fr t 
17 kr, r.-szombat városától 200 frt, Dapsi Vilmostól 300 frt, a rimaszom-
bati takarékpénztártól 300 frt, a népbanktól 100 frt, a makói ref 
egyháztól 12 frt, a széphalmi ref. egyháztól 10 frt 50 kr, Lucze 
István osgyáni lelkésztől 15 frt , Vozáry járásbirótól 14 frt, Vincze 
Dániel és Belan János tanároktól 5—5 frt, gyüjtőiveken 204 frt, nyug-
dijalapra 346 f r t 15 kr gyűlt be. 

Nyíregyházán özv. Groák Zsigmondné sz. Bleuer Berta 500 frtot. 
özv. Zsiska Júlia elhunyt Dezső fia emlékére 200 frtot, özv. Nikelszkv 
Mátyásné két fia emlékére 500 fr tot adományoztak. 

Miskolcz Schneidemühl G. A. fiók-egyletttől 28 frt 20 krt kapott. 
Tesz Összesen 7822 frt 33 krt. 

V. Adakozások, segélyezések. 

1. Egyházi és elemi iskolai czélokra: 

Bártfának a m. n. egyháznál egy magát megnevezni nem akaró 
özvegy kegyes nő Eperjesről 50 frtot küldött. Ugyanott több egyháztag 
oltárképre 165 frtot, Gründl Mátyás és neje Mráz Anna keresztelő me-
denczét, Henszlmann Nándor és neje Marencsin Berta oltári szőnyeget, 
az épitendő toronyra a város faanyagot, a paplak udvarán építendő 
istálóhoz épületfát, deszkát, téglát adtak, Dessau herczeg pedig a birto-
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lián levő prot. hivatalnokok lelki gondozásáért 40 fr t évi tiszteletdijjat 
ajánlott fel a lelkésznek. 

Kézsmárkon templomépitésre (serföző-egylettől 1337 f r t 90 kr, 
tagoktól 573 fr t 48 kr, régi templom fényképeinek árából 32 frt, ide-
genektől 100 frt) = 2043 fr t 38 k r ; elemi iskolai épületre a tagoktól 
4124 frt 5 kr jött be, a város fát és többféle anyagot, számos egy-
háztag ingyen fuvart és kézi munkát adtak, elemi iskolai taneszközökre 
gyűjtésből 66 f r t 94 kr jött be. 

Kassán a m. n. egyháznál az egyház nőtagjai disz-szőnyegre 142 
fr t 50 krt, orgona-alapra 38 frtot hoztak össze. 

Duoretzen Schock Konrád leánytanitóuak a svajczi ev. segély-egylet 
80 fr t évi segélyt küldött. 

Kis-Szebenben a tót egyháznál a templom fedélzetére (helybeli ta-
goktól 214 fr t 10 kr, Orkutáról 29 f r t 80 kr, Megyéről 26 f r t , Deléth-
ről 2 f r t 80 kr) = 272 fr t 70 kr gyűlt össze. 

Plavniczán Alapi Salamon r. k. templom fedélzetére különféle anya-
gokban 106 fr tot ajándékozott, Kirchmayer Vilmos felügyelő (anyagok-
ban) 61 f r t 54 krt, Lányi Miksa r. k. jószágigazgató ugyanarra 50 
frtot adtak. 

Krompachon^templomtoronyra a helyi gyűjtés 1000 frtot, az ország-
szerte foganatosított gyűjtés 1827 fr tot eredményezett; 

Iglón a felsőbb leányiskolára a XVI. sz. v. takarékpénztár 40 frtot, 
a hitelintézet 20 frtot, a városi közös pénztár taneszközökre 25 frtot 
adtak, egy hangverseny pedig 160 fr tot jövedelmezett. 

Leibitzon a confirmandusok az oltár zsámolyára teritőt szereztek 
10 f r t értékben. 

Mattheóczon Kleinné sz. Schmiedt Mária Luther-féle papi-öltönyt 
adományozott az egyháznak 56 f r t értékben. 

Sz.-Olasziban az oltárra szőnyegés gyertyák ajándékoztattak. 
Holló-Patákán Dr. Kosáry Kálmán és neje sz. Topertzer Ilona 

Olasziból, az eladott Kuny-féle kis orgona árából 100 frtot elengedtek. 
G eriitzen a herczeg Koburg-féle uradalom épület-anyagok eladása 

alkalmával 51 frtnyiárleengedést tett,kéregetésből pedig 400 fr t jött be. 
F.-Sajón Dobay Miksa földgömbre 5 fr tot adott. 
Pádáron a herczeg Koburg-féle uradalomtól 50 frt , a fazekas egy-

lettől kötvényeken 172 frt, az olvasó körtől 13 fr t 89 kr, Soós József 
izraelitától 2 f r t jött be adományként. 

S.-Gömörön templom építésre Szentiványi Miklós (tégla-anyagban) 
1090 frtot, Radvánszky Károly felügyelő 300 frtot, Szentiványi József 
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100 frtot, Deákpál András és Márton 110 frtot, öz. Szimán Andrásné 
40 frtot, özv. Nagy Jánosné 40 frtot, az egyház tagok 20 frton alúl 
való összegekben 562 frtot ajánlottak fel. 

Lokösházán a Dráskóczy család harangra 100 frtot adott. 
G.-Panyiton iskolai alapra a toronallyai takarékpénztár 10 frtot. 

ifj. könyvtárra Törköly János 3 frtot adományoztak. 
Beretkén id. Medve János 107 f r t értékű templomi ezüst gyertya-

tartót adott. 
Mellétén Hevessy László felügyelő dalárdára 10 frtot ajándékozott. 
Süvetén a község 50 frtot , Koclian János 5 frtot, papi nyugdíj-

intézetre Maczko György 5 frtot, Janko András 1 frtot adtak. 
A csetneki körben Szontagh Andor világi dékán 10 frtot ajánlott 

azon tanítónak, ki legjobban tanítja a magyarnyelvet. 
Lubenyiken Erbf Thuiszko 100 fr tot adott építkezésre. 

Pirna-Szombatban a leány-iskolának a takarékpénztár 50 frtot. a 
népbank 2 5 frtot, Liszka József gondnok egy cserépkályhát, melyet 
András Sámuel díjtalanul állított fel, Liszka József a paplak előtti tér 
feltöltésére 230 szekér földet, Hámos Zoltán a dúsai iskola jobb tanu-
lóinak 4 frtot adományoztak. 

F.-Pokrágyon a községi közbirtokosság Czaban György Stoljar 
igazgatósága alatt 322 fr t 60 kr t a templom fedelére, 100 frtot pedig 
adósságtörlesztésre ajánlottak fel, Uhrin János igazgatósága alatt pedig 
154 frtot, ugyanarra a községi pénztár Kriskó János bírósága alatt 
50 frtot, Házas János cserbák mostani biró alatt 54 frtot, a mezei 
pénztár Asztalos Pál mezőbirósága alatt 100 frtot, Terkely Pál András 
részint ajándékban, részint büntetéspénz czimén 50 frtot, itj. Krisko 
Andrásné sz. Czaban Szabina új teritőt az oltárra, ifj. Czaban Pál és neje 
a szószékre teritőt, több nő pedig a templomtető egyik végén alkalmazandó 
gömbre 8 frtot adtanak. 

Szelczén a Mátyás család új oltárképre 25 frtot adott. 
P.-Brézón Boczko Dániel a magyarnyelvbeni előhaladásért ösztön-

dijra 2 fr tot ajánlott fel. 
Margonyán többen 85 frt 60 krt adtak, mely összegben az Ameri-

kába vándorolt liivek küldeményei 62 f r t 50 krral szerepelnek. 
Sókutnak Amerikába költözött hivek 110 frtot küldtek. 

Kapi-Németfalvának Amerikába költözött Koncsér András és Pan-
kuch Mihály nevü legények 56 frtot, Mayer András és felesége oltár-
teritőre 23 frtot küldtek. 

Budamér en oltár teritőre a nők 18 fr^ot adtai:. 



— 30 — 

Sajó-Kazán báró Radvánszky Béla felügyelő adósság törlesztésére 
60 frtot , épitési anyagot és a lelkésznek esperességi gyűlés alkalmára 
útiköltséget ajánlott fel. 

Sajó-Arnóton Leszili Lajos felügyelő 26 frtot, Túróczy Pál lelkész 
10 frtot, a hivek építkezésre 585 fr t 25 krt, egyesek 14 frtot adtak 

Miskolczon jubiláris költségekre 659 frt, a nőegyletre 463 fr t 17 kr, 
a folyó pénztár szükségleteire 181 fr t 83 kr, az ápolda-temetőre 112 fr t 
36 kr, épitési tartozás törlesztésére 934 f r t 25 kr, a n.-győri árviz 
károsúlt egyháznak 84 fr t 85 kr gyűlt össze. 

Nyíregyházán a templom és torony új fedélzetére a hivek 10000 
frtot, szegény iskolás gyermekek ruházatára, könyvekre a takarékpénztár 
50 frtot, az egyház 114 fr t 40 krt adtak, városi bírságpénzben pedig 
17 f r t 70 kr jött be. 

Szántón báró Beust Margit kath. i 0 0 f r t értékű cserépzsindelyt 
adott épitési czélokra. 

Tályán Sóhalmy György a lelkésznek és tanítónak két köböl búzát 
adományozott. 

H.-Vécsen Kinszky Károly felügyelő a templom építésére 40 frtot 
ajándékozott. 

Tesz összesen 28567 frt 51 krt, és még több adományokat oly anya-
gokban, melyeknek értéke nem adatott be. 

2. Felsőbb tanintézetek javára : 
Eperjesen ösztöndijra a takarékpénztár 40 frtot, Arany János szob-

rára az ifjúság 90 fr t 57 krt, a tápintézetre a helybeli takarékpénztár 
25 frtot adtak, pártfogósági tagoktól pedig 16 fr t 63 kr gyűlt be. 

Kézsmárkon a tanulók gyűjtése: gyámintézetre 61 frtot, Arany János 
szobrára 118 f r t 59 krt tet t ki. 

Rozsnyón a tápintézetre: helybeli hivek termesztménybeli adománya-
in kivül készpénzben 71 fr t 20 kr t ; ösztöndijakra: Fekete Albert put-
noki gyógyszerész 2 drb aranyat 11 f r t értékben, magát megnevezni nem 
akaró két jótevő 1—1 aranyat egyenkint 5 fr t 50 kr értékben, Alexy 
Albert 3 frtot, Hirt Lajos 2 frtot, Krausz László 1 fr t 50 krt adtak. 

igZón a XVI sz. v. takarékpénztár a tanárok és tanítók nyugdijalap-
jára 25 frtot,' a gymnasiumra 10 frtot, könyvtárra 10 frtot, tápintézetre 
10 frtot, a hitelbank muzeurnra 10 frtot, könyvtárra 10 frtot, tanulók 
jutalmazására 30 frtot, — egyes hivek jutalmak kiosztására 56 frtot, 
a tanárok és tanitók nyugdijalapjára 66 frtot, tápintézetre a hi-
vek termesztménybeli adományain kivül 94 frt 10 krt adományoztak,— 
tanszerekre és a könyvtár gyarapítására a tanulóktól 850 frt jött be. 



Rima-Szombatban a ref. egyházkerület 20 frtot. az ev. egyház-
kerület 42 frtot, gyámintézetre az ifjúság 26 fr t 23 krt adtak. 

Nyíregyházán a tápintézetre a takarékpénztár ajánlata 20 frtot, a hi-
telbank adománya 14 fr t 34 krt. a város közönségéé 157 frt 77 krt, a sóstói 
társulaté 10 frtot, az épületalapra a hitelbanké 30 frtot, Lang Lajos 
kaszinói gyűjtése 30 frtot tesz ki ; a gymn. fillér-egyletre Hoffmann 
Adolf és Bauman 10 frtot, a tanulók 43 fr t 77 krt adtak; ugyancsak 
az ifjúság Arany János szobrára 15 f r t 45 krt, egy szegény tanítónak 
5 fr t 12 krt adott össze. 

Miskolczon a pénztár javára 211 fr t 72 kr, tápdára 289 frt 34 kr 
gyűlt be. 

Sajó-Gomörön Szentiványi Árpád felügyelő 10 frtot adott ösz-
töndíjra. 

Tesz Összesen 2558 frt 33 krt. 

VI. Közép-és felső tanodák alaktőkéjére: 
Eperjesen a hittanintézetben 22 frt , a jogakadémián 45 frt, a fő-

gymnasiumban 229 frt, a tanitóképezdében 16 frt) = 3 1 2 frt? — 
Kézsmárkon 388 frt, — 
Rozsnyón 140 frt. — 
Iylón 420 frt, — 
R,-Szombatban 197 frt, — 
Nyíregyházán 144 frt, — 
Miskolczon 89 frt , — 
S.-Gömorön 25 frt. — 

összesen 1715 f r t gyűlt be. 
A IV—VI p. alatt részletezve feltüntetett alapítványok, hagyományok 

adományok és gyűjtések Ő Felségének a koronás királynak szegény egy-
házaink részére jut tatot t 700 frtnyi kegy adományaival együtt egyházi 
és népiskolai czélokra 60878 frt 72 krral, közép és felsőbb tanodai 
czélokra 12 095 frt 66 krral, összesen 7 2974 fr t 38 krral ajándékozták 
meg közegyházunkat, lélekemelő jeléül annak, hogy jóltevő lelkek ezrei még 
ma is szeretettel csüngenek közegyházunk jobblétén, munkálni tudnak 
nemes áldozattal annak felvirágzásáért, hogy az egyházias közszellem 
ápolta közszeretete az egyháznak, hatalmas erő még ma is a Krisztus 
ezen egyházának építésére. 

Áldott legyen az úr, ki ez erős és áldásos közszellemet egyházunkért 
ekként neveié! Legyenek áldottak azok, kik jót cselekedtenek egyhá-
zunkkal! Az úr áldása azokon, a közegyház hálás elismerése azok 
irányában, kik e nagy példát követésre méltónak találandják! 



— 32 — 

VII. M o z z a n a t o k . 

1 Múlt évi aug. 27-én ünnepelte Klein Ernő bártfai lelkész 50 éves 
papi jubileumát egyháza körében, melyen őt, a kerület, esperesség és 
egyház üdvözletének megtörténtével, az egyház egy 80 frt értékű ezüst 
serleggel, az esperességi lelkészi kar egy 60 fr t értékű ezüsböl ké-
szült és megaranyozott t intatartóval és tollal, többek pedig apróbb em-
léktárgyakkal tüntették ki és örvendeztették meg. 

2. F. é. mártius 6-án ülte meg tanitói hivataloskodásának 50 éves 
öröm ünnepét 74 éves korában Weszter Jakab durándi tanitó, folyto-
nosan ezen egyházban viselvén feddhetetlen élettel párosulva buzgón és 
lelkiismeretesen tanitói hivatalát. Az elismerő egyház ezüst serleggel 
tisztelte meg, isteni tisztelet végeztével melegen üdvözölvén őt a kép-
viselt esperesség és több tanitóegylet. 

3 F. é. julius 16-án tar ta tot t meg az egyház és gömöri esperesség 
részvétele mellett Faluba János siivetei tanitó 60 évi működésének 
örömünnepe, ki ezen hosszú időből 10 évet más egyházakban töltve, a 
süvetei egyházban 50 évig viselte lelkiismeretes szorgalom és odaadás-
sal a tanitói tisztet, méltóvá tevén magát ugy az egyház, mint az es-
peresség kegyeletes hálájára. Elismerő háláját az ünnepelt tanitó i ránt 
úgy az egyház, mint az esperesség egy-egy diszes ezüstserleg átnyuj-
tásával fejezé ki. 

Ezen két tanitó kitüntetéseért az esperesség kérelmezése folytán 
folyamodvány adatott be a közoktatásügyi ministeriumhoz is, válasz azon-
ban arra máig sem érkezett. 

4. Kellemes és megérdemelt elismerésben részesité a poprádi egy-
ház Wünschendorfer Károly szeretett lelkészét, kit 25 éves lelkészi jubi-
leuma alkalmából egy serleggel tüntetett ki. 

5. Svedléren 3-dik tanitói állás szerveztetett. 
6. Merényben a Weiserl-féle alapból 382 fr t osztatott ki, 4-dik 

tanitói állás szervezetet t . Az egyház az ezen uj tanitói állomás szer-
vezése és a lelkészlak épitése következtében előállott hiánylatot, 400 frtot, 
a 13 év előtt beszüntetett évi kivetés ujból-alkalmazásával gondolja 
fedezni. 

7. A Gratz Mór főesperes által kiadott „Nach der Schicht" czimü 
hav j lap tiszta jövedelméből 180 fr t Göllnitzbányán, 34 fr t pedig az 
esperesség többi egyházaiban osztatott ki, szegény tanulók felruhá-
zására. 
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8. Krompachon az új harangok Gratz Mór főesperes által a m. 
évi bánya- ünnepen szenteltettek fel. 

9. A YII. b. v. esperességi elnökség Sz.-Remetén, Szomolnokon és 
Stoószon esperességi egyházlátogatást végzett, fő figyelmét az egyházak 
háztartására s tőkevagyonára fordítván. 

10. Wiborna f. é. juni. 2 9-én ünnepelte meg temploma felszente-
lésének félszázados jubileumát, mely alkalommal ifj. Galgon Mihály a 
szószéket (100 f r t értékben) kidiszesitette, az egyház pedig a karzatot 
és padokat befestette. 

11. A süvetei és ochtinai egyházak Úrvacsorávai összekötött ma-
gyar isteni tiszteletnek évenként 4-szeri megtartását határozták el. 

12. Csetnek, vasárnaponként már felváltva tótúl és magyarúl t a r t j a 
isten-tiszteleteit. 

13. Pádár oly pénzalapot gyűjt, melyből a lelkész és tanitó fize-
tése teljék ki a jövőben. 

14. Rima-Szombatban Hamaljár Károly buzgó egyház-tag 20 pél-
/ 

dány „Téli Ujság"-ot hordat a tamásfalvai és dúsai hiveknek tanúlságos 
olvasmányúl, az iskolai növendékek közt pedig 70 drb. „Jó könyvek" 
czimü olvasmányt osztott ki. — Ugyanott a nyáron végződő tagosítás 
által az eddigi 7858 • öl szántóföld helyett az egyház 3190 • öl 
de első osztályú földnek jut birtokába. Ennek folytán a tamásfalvai és dúsai 
hivek a kötelezett munkát holdanként 9 fr t ta l váltották meg. 

15. Likéren a tanitó jövedelme előnyös földcsere útján nyert 
635 • öl jó minőségű rét által javíttatott . 

ý 
16. R.-Brézón 4-szer fog évente magyar isteni tisztelet, Úrvacso-

rávai és offertoriummal összekötve, tartatni , ugy azonban, hogy azt meg-
előzőleg tót nyelvű isteni tisztelet is leend. 

17. A fűrészi egyház eddig rendezetlen vagyoni viszonyai az új 
felügyelő és és új lelkész erélyes utánjárásával rendezvék. 

18. H.-Vécsén az árviz által romba döntött templom helyén új 
templom építtetett és az f. é. julius l- jén felszenteltetett. 

19. Miskolcz fenállásának száz éves évfordúlóját f. é. október 
7-kén fogja megünnepelni. 

20. Nyíregyháza temploma alapkő-letételének száz éves évforduló-
já t 1884 márczius 25-kén ünneplendi meg. A 7 év alatt 30 ezer 
f r t ra felszaporodott jubiláris alapból a templomot és tornyot rézzel 
fedeti. 

21. Sajó-Kazán, a torony nyugati oldalát villám súj tot ta; szeren-
csére 100 frtnál nagyobb kárt nem okozott. 5 
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22. Diós-Győr, ezen anyásulásra kész leány-egyház, a kincstártól 
nyert templom-hely kibővítése czéljából s nemkülönben azért is, hogy 
legyen kész lelkész-laka annak idejében, ugyanott a vár alatti szabad 
téren 700 D-öl területű kertet s attól csak egy kocsi-út által elválasztott 
beltelken 5 szobás lakházat vásárolt, építési alapjából kifizetettt 1510 
fr t árán, nyilvános árverésen a tulajdonos kincstártól. 

VIII. Építkezések, javítások. 

Kassán a m. n. egyház 8800 f r t tőke befektetésével házat vett s ab-
ban a lelkésznek és egy tanítónak lakást adott, — a templomot 300 fr t 
költség reá fordításával kifestette. 

IJksén a templom építési nagy adósságból 630 f r t törlesztetett. 
Plavnitzán a templom 347 f r t 71 kr költséggel újból fedetett és 

kimeszelte tett. 

Kézsmárkon a régi helyére új elemi iskolai épület emeltetik s a 
következő tanév elején már használatúi átadatik. 

Kis-Szebenben a tót egyház 341 f r t 7 7 kr t tevő költséggel templo-
mát újból fedette. 

Merényben a lelkészlak 96 fr t 53 kr költséggel átalakíttatott . A 
szükséges fuvart a lelkész, Gallovics János, Gallovics Dávid, Károlyi 
Lajos, Kozmán György, Müller András, id. Weisz János, Oehlschläger 
Károly és Czölder Károly ingyen adták. 

Stoószon a lelkészlak tetőzete 80 f r t költséggel helyrehozatott. 
Iglón az összes épületek kijavítása 1519 fr t 87 krba került. 
Mattheóczon a paplakhoz tartozó kert, új kerítést nyert 64 fr t 

kiadással. 
Ménhárdon az iskola és tanitólak kijavít tatott 119 frton. 
Mayerkán ugyan az 15 f r t költséggel. 
S.z-Olasziban a paplak hozatott rendbe 350 frt árán. 

Holló-patakán kis orgona vétetett 130 frton. 
Magy-Szalókon emeletes iskola épült. 
Kis-Lomniczon torony építtetik 2000 frton. 
Maldúr orgonát vett 1500 frton. 
Viborna temploma belsejét díszítette 200 frton. 
Stóla harangot vásárolt 256 frton. 
Sajó-Gömör templomot épített 23285 fr t 40 kron és csűrt a lel-

kész számára 321 fr t 54 kron. 



Lökösháza harangot vett 170 frton, templomát fedeté 114 fr t 50kron. 
Derenesény új tantermet, kamarát, konyhát építtetett, újra fedte 

iskola épületét 700 frton. 
Esztrény a tanterem és a tanítói lakás tágítására és új kamarára 

183 frtot adot ki. 

Pápócs harangot vett 250 frton. 
Veszverés a paplakhoz tartozó gazdasági épületeket hozta rendbe 

újból fedte és a lelkészi kert egyik oldalán 20 öl hosszú kőkerítést 
építtetett . 

Szirk újra fedte a paplakot és az iskolát. 
Turcsok tantermét bővítette és iskoláját újra fedte. 

F.-Lehota tanterem javításra, iskola fedelére s orgonára 465 frtot 
forditott. 

E.-Pisztró a tanitó lakását hozta rendbe és az iskolát kipadoztatta. 
Kroková a templomot újból fedette. 
Lubenyik az iskola padlását új gerendával, tantermét 3 kettős ab-, 

lakkal látta el. 
Vizesrét templomát téglával rakat ta ki, kimeszeltette és új orgonát 

készíttetett 300 frton. 

Rozsnyó templomát újra fedette, villám liáritóval látta el és ki-
meszeltette 2100 frtot tevő költséggel. 

Rima-Bánya a tanítónak 3-dik lakszobát adott, az 1817 évben 
szerzett, de leszakadás által megsérült csillárt 61 f r t költséggel helyre-
hozatta. 

R-Brézón a lelkészlakhoz tartozó 2-dik istáló 50 frt árán fel-
szereltetett. 

Fürészen az orgona felhangoltatott, a paplakhoz tartozó kert egyik 
oldala kőkerítéssel, az udvar és kert pedig fakerítéssel lát tatott el, a 
lelkészlaknál a faszin és ól a tanítói laknál pedig az istáló újból fedetett, 

Hacsaván az új temető körül sánczoltatott. 
Lukovistyén a templom kijavíttatott, a torony újból fedetett 600 frton. 
Szkálnokon a múlt évben megkezdetett templom-javitás befejezte-

tett, a templomot körülvevő kőkerítés helyrehozatott, a torony veres 
rézzel befedetett, a pap-és tanitólakon új kályhák állíttattak, az udvari 
kert fakerítéssel vétetett körül. Mindezekre 3000 fr t adatott ki. 

Cserencsényben a torony párkányzata 320 fr t költséggel veres réz-
zel fedetett be. 

Pokorágyon a templom fedele kátránynyal vonatott be, a paplak 
és iskola kijavíttatott, az új temető körül sánczoltatott. 
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Szelczén a II. József császárt ábrázoló oltárkép helyett új ol-
tárkép alkalmaztatott és a tanitó gazdasági épületei kijavíttattak (275 frt). 

Valykón az elhasadt harang helyett20 ft ráfizetéssel új harang szereztetett. 

Kapi-Németfalu templomi csillárt vett 56 frton és a szószékre és 
oltárra fekete teritőket készíttetett. 

Budaméren az oltár és szószék, új kék teritővel vonattak be. 

Hanusfalván a templom kivül és belül 180 frton kijavit tatatott és 
kimeszeltetett. 

Margonya az iskolát új szalmatetőzettel látta el, a mellék-épüle-
tek tetőzetét kijavíttatta, a lelkész és tanitó konyháiba uj takarék-tűz-
helyeket állí t tatott be. 

Nyíregyháza 1125 fr t 26 k r t , — 
Miskolcz 836 f r t 85 krt, — 
S.-Kaza 38 f r t o t , — 
Arnót 5 8 8 f r t 93 kr kr t , — 
Tokaj 120 frtot, — 
Tálya 106 f r t o t , — 
Szántó 500 frtot, költöttek épületeik fentartása és javítására. 
H.-Vécse ujon épült templomára 1400 frtot költött. A volt templom kő-

és faanyagát felhasználta. 

IX. Irodalmi munkásság-

Gratz Mór főesp. a most már ötödik évfolyamban lévő „Nachder Schicht" 
czimü egyházi lapot adja ki s ezenkívül külföldi lapokba számos czikket irt. 

Limberger István, Kézsmárkon az egyházmegye meghagyásából és 
költségére kiadta a VI sz. kir. városi egyházmegye vázlatos törtenelmét. 

Hörk József theol. tanár kiadta „Liturgika vagyis az isteni tiszte-
let elmélete" czimü munkáját, mely nála 2 fr t 50 krért kapható; irt 
továbbá egy röpiratot „A művészet befolyása a társas életre" czimüt, 
melynek tiszta jövedelmét „a magyarságot és népnevelést terjesztő Sá-
rosmegyei egyesület" czéljaira engedte á t ; ára 25 k r ; i r t ezeken kivül 
az egyházi és politikai lapokban számos czikkeket. 

Csink János tanitó Eperjesen „oktatás a vallásban" czimü kézi-
könyvének Vl-dik részét a „hit és erkölcstant" adta ki. 

Dianiska András lőcsei lelkésztől Okolicsányi-Zsedényi Kálmán 
felett mondott gyászbeszéde jelent meg nyomtatásban. 

Weber Samu bélai lelkész, a „sz.-bélai cseppköbarlang" ismerteié-



sét adta ki s ezenkívül úgy a kárpátegylet évkönyveiben, mint más 
bel- és külföldi egyházi lapokban számos közleményt bocsátott közre. 

Róth Márton a kárpátegylet évkönyvét szerkesztette. 

X. 

Indítványok. 
Ezen jelentésem kapcsában van szerencsém következő indítványaimat 

ajánlani a nagymélt. egyházkerületi gyűlés becses figyelmébe: 
1. Miután az egyházi anyakönyvek 1843-től kezdve egész kerüle-

tünkben országos törvény rendeletéből magyarul vitettek s ezt az 1848-ik 
év után egyedül az absolut kormány szüntette be, — miután a dunán-
tuli és bányai kerületekben — bár az utólnevezett ép oly vegyes nem-
zetiségű, mint a mienk — azoknak magyarnyelven vitele tettleg 
életbe van léptetve, — miután egyházkerületünknek nem áll érdekében 
a kényszer idejét bevárni, hanem jóhire és nevének szeme előtt tartásá-
val a hazaszeretetben jó példával kell előljárnia s minden lehető gya-
núsításnak elejét vennie: határozza el az egyházkerület, hogy az 1884-ik 
év kezdetétől az anyakönyveket összes egyházaink magyar nyelven ve-
zessék, a superintendens az ehez szükséges rovatos táblázat mintáját 
küldje meg az egyházaknak, az egyetemes gyűlésre küldendő képviselők 
pedig hozzák ott javaslatba az anyakönyveknek összes magyarhoni egy-
házainkban kizárólag magyar nyelven leendő vitelét. 

2. Miután mind a négy egyházkerületünk kizárólag magyar nyelven 
vezeti közgyűlési jkönyveit, illetőleg a dunáninneni kerület is csak ma-
gyar szövegben közli velünk azokat: hozza indítványba egyházkerületünk 
az egyetemes gyűlésen, miszerint annak jkönyve is a német és tót jköny-
vek végleges elhagyásával egyedül magyar nyelven vezettessék, nyomat-
tassék és küldessék meg az egyházaknak, részint azért, mert a más 
nyelvű jkönyveket a patentalis és pánszláv idők kifolyásának kell tekin-
tenünk, részint azért, mert tetemes és jobb czélra fordítható fordítási 
és nyomtatási költséget igényelnek és a megtakarítást sok szükségeink 
különben is tanácsolják, — részint pedig azért is, mert napjainkban 
minden lelkész-, felügyelő és tanítónak kötelessége tudni a magyarnyelvet, 
kik is ha szükséges, azon pontokat, melyek az egyházakat különösen 
érdeklik, híveiknek megmagyarázhatják és lefordíthatják. 

3. Miután magyar ágendáink végleg elfogytak s azokat többé könyv-
árusnál megszerézni nem lehet, — miután ezen ágendánk már úgyis elavult 
és a jelenkor igényeinek sem vallásos érzület, sem irály tekintetében meg 
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nem felel: indítványozz egyházkerületünk az egyetemes gyűlésen, hogy 
ez nevezzen ki kebléből egy bizottságot, mely a dunántúli superinten-
dentia által 1831-ben kiadott magyar ágendát teljesen átdolgozza, az 
egyházi szertartási beszédeket és imákat igaz ev. szellemben és a vallá-
sos érzületet és hitbuzgóságot épitő modorban szerkeszsze és állítsa össze 
és az egyetemes gyűlés jóváhagyása mellett és kiadásában hozza azt 
magyarhoni összes egyházainkban használatba. 

4. Luther Márton születése négy százados emléknapjának f. é. nov. 
10-én ünnepélyes isteni tisztelettel való megtartása, a gyülekezetnek ha-
tá rozatilag kötelességévé tétessék s a felhívás végrehajtásával a superin-
tendensi hivatal bizassék meg. 

A gyűlés ezen terjedelmes és kitiinő gonddal összeállított 
jelentésből azon örvendetes meggyőződést merítvén, hogy Su-
perint. úr lankadatlan buzgalommal, fáradni nem tudó kitar-
tással, mindenekre kiterjedő, éberen őrködő körültekintéssel s 
áldásosán kormányozá a lefolyt évben is az egyházkerület 
hajóját : tett intézkedéseit mindenekben helyeselve irányányá-
ban érzett osztatlan bizalmának, gazdagon kiérdemelt nagyra-
becsülésének, őszinte rokonszenvének és elismerő köszönetének 
siet ujabb kifejezést adni, áldást kiván továbbra is az egek 
urától eddig mindenha az egyházak s tanodák felvirágoztatá-
sára irányult főpásztori működéséhez, különben pedig e jelentés 
kapcsán határozza a következőket: 

1. (3 felsége koronás királyunk ez év folytán is ujabb 
megható jeleit nyújtván annak, mennyire szivén hordja a fő-
védnöksége alatt szerencsés felvirágzásnak örvendő prot. ev. 
egyház javát és boldogságát, midőn a trónja zsámolyához se-
gélyt kérve, közeledő gyülekezeteket s intézeteket ez évben is 
többszörösen részesité királyi bőkezűségének áldásos jeleiben: 
kegyeletes kötelességének ismeri a ker. gyűlés, hogy a sziv 
melegétől áthatott legbensőségteljesebb elismerő háláját ő ki-
rályi felsége irányában ez alkalommal is jegyzőkönyvileg kife-
jezze s a királyok királyának leggazdagabb áldásait kérje le 
fölkent fejére. 

2. Az egyházak és iskolák egyéb, a superintendensi jelen-
tés keretében oly megható és gazdag csoportozatban szem elé 
állított jóltevői irányában a gyűlés szintén hálás elismerésének 
ád kifejezést azon hozzá tevéssel, hogy közülök azoknak, 
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ß 
kik az Urban már elaludtak, fényeskedjék az örök vilá-
gosság. 

3. A sáros-zempléni esperesség elnöksége utasittatik, hogy 
a jövő évi ker. gyűléshez jelentést tegyen az iránt, miként s 
mily eredménnyel hajtotta végre Sup. úrnak az egyházlátogatás 
alkalmával tett rendelkezéseit s teljes bizalommal elvárja tőle, 
hogy a tapasztalt hiányok orvoslására közreműködni egész ere-
jéből igyekezend. 

4. Superintendens úrnak a jelentés végén előterjesztett s 
osztatlan tetszéssel és helyesléssel fogadott négyes indítványát 
a gyűlés a felhozott indokokból magáévá tevén, kimondja, 
miszerint 

a) a kerületbeli összes lelkészek utasíttatnak, hogy a jövő 
1884-ik év első napjától kezdve az anyakönyveket az erre 
ezennel felkért Superintendens úr által nekik megküldendő 
rovatos minta szerint kivétel nélkül magyar nyelven vezessék, 
az egyetemes gyűlésre menendő követeinknek pedig utasitásúl 
adatik, hogy ott ezen intézkedésnek az öszszes hazai egyházakra 
leendő kiterjesztését indítványozzák, — 

ugyanezen követeink uttasit tatnak továbbá, miszerint 
ugyancsak az egyetemes gyűlésen még a következő indítvá-
nyokat terjesszék elő: 

b) hogy az egyetemes gyűlési jegyzőkönyvek ezentúl ki-
zárólag csak magyar nyelven vezettessenek és nyomattassanak 
ki és hogy 

c) küldessék ki a dunántuli egyházkerület által 1831-ben 
kiadott magyar ágendának alakilag és tartalmilag kor- és 
czélszerü, igaz ev. szellemben s épületes modorban való teljes 

átdolgozására egy egyetemes bizottság, végül pedig 
d) kimondja a gyűlés, hogy boldog emlékű dr. Luther 

Márton születésének négy százados emléknapja f. é. nov. 10-én 
egyházkerületünk minden egyházában a korszakot alkotó ese-
ményhez méltó templomi ünnepélyességgel lesz megülendő, 
Superiut. úr pedig felkéretik, hogy az egyházakat erre külön 
főpásztori körlevélben is hivja fel. 

Yí. (B) Olvastatott az egyházkerül, közigazgatási pénztárnokra be-
adott szavazatok megszámlálására kiküldött kerül, bizottságnak Rozsnyón, 
1882-ik évi nov. 15-én kelt jegyzőkönyve, melyszerint 103 egyház és 
4 főtanoda részéről beadatott összesen 115 illetékes szavazat s ezek 
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közül 109 szavazattal Lichtenstein József, a hegyaljai esperesség fel-
ügyelője Miskolczon, választatott meg egyházkerül. közigazgatási pénz-
tárnoknak. 

A gyűlés tudomásúl vévén a szavazásnak ezen eredmé-
nyét, Lichtenstein József megválasztott egyházkerül, közigaz-
gatási pénztárnokot e hivatalában örömmel üdvözli. 

VII. (H) Olvastatott 

A tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület 

I V I i s k o l c z o n , 

1883- ik é v i á p r i l h ó 16- ik n a p j á n t a r t o t t r e n d k í v ü l i 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen vol tak: Ftiszt Czékus István superintendens mint egyházi 
elnök, nagys. Szontagh Bertalan gyömöri esp. felügyelő, mint helyettesi-
tett világi elnök, továbbá: 

a VI. sz. k. v. esperességből: Brósz Jónát esp. felügyelő és Csisko 
János lelkész, esperesi helyettes, 

a VII. b. v. esperesséyból: Gratz Mór főesperes, 

a XIII városi esperességből : Fábry János főesperes, 

a tátraaljai esperességből: senki, 

a gömöri esperességből: Szontagh Bertalan esp. felügyelő, Bartholo-
maeidesz László főesperes, Szontagh Pál, 

a sáros-zempléni esperességből: senki, 

a hegyaljai esperességből: Lichtenstein József esp. felügyelő, Bar t -
holomaeidesz János főesperes, Mathernyi János alesperes, Radványi Ist-
ván miskolczi-, Kinszky Károly h.-vécsei-, Leszich Lajos arnóti-, Kraudy 
Antal d.-győri, Palánszky Sámuel nyíregyházi gymn.-, dr. Markó László 
miskolczi gymn. felügyelők, Farbaky József nyíregyházi-, Rőcsei János 
fancsali-, Lesko Béla kazai-, Turóczy Pál arnóti-, Yida Lajos csanálosi-
Zelenka Pál miskolczi lelkészek, Horváth Sándor, Honétzi Géza, Mészá-
ros Ferencz, Barzó József miskolczi tanárok, Ujliázy Károly iskolaszéki 
elnök, Wolfgang Lajos, Czékus István, Gebe Endre, Sturman András ta-
nárok, Kulcsár Károly és Trillliaas Henrik miskolczi gondnokok, dr. 
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Meskó László nyíregyházi-, Albert Ede, Balkovics János, Furman János, 
Korbely József, Markó Pál, Schmidt Mihály, Zurih János miskolczi 
presbyterek, 

a kishonti esperességböl: Ruthényi Béla esp. felügyelő, Czéner Pál 
főesperes, Reguly Pál alesperes. 

Mely alkalommal. 

1. Helybeli lelkésznek az úr sz. lelke segedelmeért könyörgése után 
superintendens úr jelenti, hogy kerületi felügyelő úr ő excellentiája hiva-
talosan lett akadályozva e gyűlésen való részvételben, — hogy továbbá 
ezen gyűlésnek egy tárgya van : azon tisztelgő küldöttségnek megválasz-
tása, mely az egyházkerület képviseletében hivatva lesz részt venni az 
egyetemes felügyelőt beiktató egyetemes közgyűlésen s annak ünne-
pélyein : 

kerületi felügyelő ur ő excellentziájának kényszerült elmara-
dása sajnos tudomásul szolgálván, a világi elnöki teendőknek elvég-
zésére Szontagh Bertalan esp. felügyelő úr kéretett fel. 

2. Olvastott Szentiványi Márton kerületi felügyelő és dr. Geduly 
Lajos superintendens uraknak, mint az egyetemes gyűlés ez idő szerinti 
elnökségének f. é. márczius 8-ikán kelt hivatalos átirata, melyben azon 
ténynek bejelentésével, hogy t. i. a másodizben történt szavazás által 
báró Prónay Dezső dunántúli kerületi felügyelő választatott meg egye-
temes felügyelővé, a beiktató rendkívüli egyetemes gyűlést, hivatkozással 
a m. é. egyet, gyűlés (jk 4) határozatára, Budapestre f. é. május 23-ra 
hivja össze s azt megelőző nap délutánjának 5 órájára pedig egyetemes 
értekezletet tar t . Ugy a gyűlésben, mint az értekezleten való részvé-
telre egyházkerületünket atyafiságos tisztelettel meghívja. 

Felvétetett továbbá f. Superintendens ur jelentése, melyszerint a 
kerületi elnökség, azon értesítő és meghívó átirat vételével nyomban az 
esperességeket rendkívüli gyűlések tar tására s követeknek e gyűlésbe 
küldésére felhívta s azok túlnyomó része e kötelességet teljesité. 

Közgyűlés örömének adván kifejezést a felett, hogy a hosszabb 
ideig üresedésben volt egyetemes felügyelői, szék most már betölte-
tett, azon rendkívüli egyetemes gyűlésre követekül: 

a világiak részéről, kerületi felügyelőt, esperességi felügyelőket 
és Bánó József, Benczúr József, Dessewffy Kálmán, Dessewffy Pál, 
Furman János, Dr. Glósz Károly, Hámos László, Kubinyi Albert, 

6 
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Krauel}' Antal, Liszka József, Liszka Nándor, Latinák Rudolf, Markó 
Sándor, Markó László, Meskó László, Marton János, Medvetzky 
Sándor, Pfanschmidt Trión, Paczek Mór, Palánszki Samu, Péchy 
István, Possert János, Radvánszky Károly, báró Radvánszky Béla, 
báró Radvánszky Géza, Somogyi Gyula, Szentiványi Miklós, Szon-
tagli Pál, Szontagh Károly, Szánthó Gyula, Szepessy Gusztáv, Sztan-
kóczi Mihály, Szirmay Ödön, Schmidt Gyula, Topscher György, Vie-
land Arthur, — 

az egyházak és tanodák részéről pedig superintendenst és a 
főespereseket, továbbá Farbaky József, Csisko János, Czékus Gyula, 
Glauf Pál, Bartholomaeidesz László, Matherny János, Mikola György, 
Rimler Károly, Terray Gyula, Ujág Károly, Zelenka Pál lelkesze-
ket, Bancso Antal, Grósz Ernő, Guhr Márton, Kramarcsik Károly, 
Horváth Sándor. Mészáros Ferencz, Szlaboczky Imre tanárokat 
ezennel kiküldi s azok közül Fábry János főesperest és Kramarcsik 
Károly főgymnasiumi igazgatót útiköltséggel és napi díjjal ellátván, 
ezen tisztelgő küldöttséget felhívja, miszerint az egyetemes felügye-
lőt, kerületünk nevében külön is üdvözölje. 

3. Elnökség Isten segedelmének könyörgésével és szives üdvözlettel 

a gyűlést berekeszti. 

Kelt mint fent. Jegyzette 

Zelenka Pál, 
egyházkerületi jegyző. 

Ezzel kapcsolatosan jelenti Superint. úr, hogy a küldöttség megbí-
zatásában eljárt s az egyetemes főfelügyelő úr beiktatási ünnepélyein 
részt vett. 

Mind a rendkívüli gyűlés intézkedései, mind a jelentés 
helyeslő tudomásul vétettek s határoztatott, hogy a rendkívüli 
gyűlés jkve ezen közgyűlés jkönyvébe egész terjedelmében fel-
vétessék. 

VIII. (F) Superintendens úr jelenti, miszerint a nm. m. k. vallás-
és közoktatásügyi ministeriumnak f. é. junius 22-én 20821 sz. a. kelt 
rendeletével fel lett hiva az iránt, hogy a trónörökös fenséges nejének, 
Stefánia főherezegasszonynak a f. évi augusztus hóban várható szülése 
alkalmából valamennyi templomban egész az örvendező reménynyel várt 
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esemény bekövetkeztéig vasárnaponkint meguitajndó esedező, az esemény 
szerencsés bekövetkezte után való legközelebb vasárnapon pedig hálaadó 
imák tartassanak, mire nézve Superintendes úr a lelkészeket már utasí-
totta is. 

Jóváhagyólag tudomásúl vétetik. 

IX. (M) Olvastatott néhai boldog emlékű Jóny Tivadarnak Miskolczon 
1865 évi szentmihályhava 29-ik napján kelt végrendelete, valamint Miskolczon 
1879 május 15-én, 1883 márczius 19-én és 1883 évi márczius 26-án kelt 
három rendbeli pótvégrendelete, amelyek szerint 2 70000 fr t értékű 
vagyonára nézve általános örökösévé a kézsmárki ág. hitv. ev. főtanodát 
nevezi ki, oly megkötéssel azonban, hogy az „a hazai törvények által 
szentesitett protestáns önkormányzati joghoz —• autonomiához — ra-
gaszkodni és annak engedelmeskedni tartozik" s azonkivlil a sárospataki 
helv. hitv. főiskola tápintézetének 2000 frtot, a miskolczi ág. hitv. ev. 
tanodának 2000 frtot s ugyanannak és a miskolczi helv. hitv. gymnasi-
umnak többrendbeli részvényeket hagyományozott. 

Az egyházkerület ezen végrendelkezést tudomásúl vévén, 
néhai Jóny Tivadar nevét hálás megemlékezéssel örökiti meg 
jegyzőkönyvében. 

X. (M.) Superintendens ur előterjeszti azon szerződési tervezetet, 
mely a rozsnyói főgymnasium és a nmélt. m. kir. vallás- és közoktatási 
miniszter ur kiküldöttje Szász Károly miniszteri tanácsos között 1883 
évi junius 22-ik napján, a nevezett főgymnasiumnak évenkinti 7000 fr t 
államsegélyben leendő részesítése tárgyában, a középiskolákról szóló 1883 
XXX t. cz. 47 §-a alapján, felekezeti jellege s önkormányzati jogainak 
épségben tartása mellett, egyrészről az egyházkerület s másrészről a val-
lás- és közoktatási miniszter ur jóváhagyásának fentartása mellett létre 
jött. Olvastatott továbbá a nmélt. m. kir. vallás- és közoktatási minisz-
ter urnák 1883 julius hó 23-án 24200 sz. a. kelt leirata, melyben ki-
jelenti, hogy a fentjelzett s hozzá beterjesztett szerződési pontozatokat a 
tárgyalás alapjául elfogadja, kivánja azonban, hogy a gymnasium alapit-
ványai jelzálogilag biztosíttassanak s óhajtaná a tanárokra nézve az 
állami intézetek tanárainál szokásos ötödéves pótlék-rendszer s a nyug-
díj életbeléptetését, továbbá a tandijak czimén a költségvetésbe felvett 
összeget meghaladó bevételt taneszközök gyarapítására akarja fordíttatni 
s végül a szerződésbe felvétetni kivánja azt, hogy a gymnasiumnak évi 
számadásai a felekezeti illetékes hatóság által történt megvizsgálás után 
hozzá is felterjesztessenek. 

10* 
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Ezzel kapcsolatban olvastatott a miskolczi egyháznak azon bead-
ványa, melyben kijelenti, hogy a kebelében lévő algymnasium nem lévén 
képes a középiskolai törvény követelményei szerint szervezkedni, állam-
segélyre szorul; a felszólarnló egyház azonban nem tar t ja czélszerünek 
azt, hogy az egyes iskolák külön szerződjenek a kormánynyal, hanem 
indítványozza: kéressék fel az egyetemes gyűlés arra, miszerint az egész 
országban felekezetünkhöz tartozó s államsegélyre szoruló összes közép-
iskoláktól az évi hiánylatot kitüntető bevallásokat bekivánván, indokolt 
kérvény kíséretében terjeszsze ezeket a törvényhozás elé s hasson oda, 
hogy a törvényhozás az 1883 XXX t. cz. 47 §-a szellemében állam-
segélyt szavazzon meg az illető egyes tanodáknak s azt az egyetemes 
gyűlés utján évről évre ju ta l ja ki. 

Habár egyházkerületünk azon nézetének ad kifejezést, mi-
szerint vannak a középiskolákról szóló 1883 XXX t. czikkben 
olyan intézkedések, a melyeknél az állami felügyelet követel-
ményeit ezen törvénytől eltérőleg s eddigi önkormányzati állá-
sunkból kifolyó jogainknak nagyobb figyelembe vételével óhaj-
totta volna szabályozva látni : mindamellett örömmel üdvözli 
ezen törvény létrejöttét, egy részt azért, mert meg van győ-
ződve arról, hogy az az országos középiskolai oktatásnak 
szabályozása s magasabb színvonalra emelése által a hazai 
közmivelődésnek igen lényeges s azt hathatósan előmozdító 
szolgálatokat teend s másrészt és különösen azért, mert ked-
vező módot s alkalmat nyújt arra nézve, hogy egyházunknak 
középiskolái, melyek a múltban jelességök által kitűntek s a 
hazai kulturális haladás főtényezői voltak, azonban jövőre nézve 
anyagi erőik csekélysége miatt ezen kiváló állásukat megtar-
tani s a haladó kor követelményeinek megfelelni képesek alig 
lennének, felekezeti jellegök s önkormányzati állásuk fentar-
tása mellett államsegélyben részesittessenek s mig ily módon 
egyrészt iskoláinknak lehetővé tétetik az, hogy az anyagi 
gondok terhétől menten fontos és magasztos czéljaik elérésén 
munkálkodjanak, másrészt egyházkerületünk örömmel lát ja azt 
is, miszerint a törvényhozás ezen intézkedés által a vallás-
felekezetekre nézve az 184S XX t. czikkben kimondott jog-
egyenlőség és viszonosság érvényesítésére való törekvésének 
jelét adá. 

E szempontok által vezéreltetve vette a gyűlés vizsgálat 
alá az államsegélyben leendő részesítés iránt a rozsnyói főgym-
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nasium részéről beterjesztett szerződést és a miskolczi egyház 
által benyújtott javaslatot s beható tanácskozás után következő 
határozatokban állapodott meg: 

1. A miskolczi egyháznak azon indítványát, hogy a kö-
zépiskolák részére az államsegély az egyetemes gyűlés által 
valamennyi hazai evang. iskola érdekében együttessen a tör-
vényhozáshoz beterjesztendő kérvény utján eszközöltessék ki, 
el nem fogadta, mert eltekintve attól, hogy ezen eljárás sok 
időt venne igénybe s iskoláinknak a törvény értelmében leendő 
átalakulását késleltetné, a törvény 47 §-a világosan kimondja 
azt, hogy az államsegélyben leendő részesítés iránt a szerző-
dés a vallás- és közoktatási miniszter és a segélyezendő iskola 
közt köttetik, az egyházi főhatóság vagyis az egyházkerület 
jóváhagyása mellett s igy az egyetemes gyűlés közvetítésének 
valamennyi segélyzendő iskola részéről leendő igénybe vétele 
s a törvényhozásnak újabb intézkedése nemcsak nem szüksé-
ges, de sőt ezen eljárás az államsegély elnyerése iránt a tör-
vényben előirt határozmányoknak sem felelne meg. 

2. Az egyházkerület meggyőződvén arról, hogy a rozs-
nyói főgymnasium magát önerejéből fentartani s az új tör-
vény értelmében szervezni nem képes, a hiányzó segélyforrá-
sokat pedig pártfogóinak áldozatkészségével sem képes az in-
tézet előteremteni, — miután az ezen intézet részéről az 
államsegély elnyerése iránt beterjesztett szerződési pontoza-
tok által ezen iskolának nemcsak felekezeti jellege s önkor-
mányzati állása van biztosítva, de sőt a szerződés megköté-
sénél egyházkerületünknek az államsegélyben leendő részesítés 
tárgyában már az 1873 évi kézsmárki kerületi gyűlés jegyző-
könyvének XIX pontja alatt hozott határozatai — a mennyi-
ben a középiskolai törvény intézkedéseivel összeegyeztethetők 
voltak — figyelembe vétettek, annálfogva ezen szerződési 
pontozatokat a közgyűlés, mint a rozsnyói ág. liitv. ev. fő-
gymnasiumnak egyházi főhatósága ezennel megerősíti és helyben 
hagyja. A szerződési tervezet szövege következő: 
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Szerződési tervezet, 
mely egyfelől a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium, másfelől 
a rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium pártfogósága, mint iskola-fentartó 
testület között, a nevezett főgymnasiumnak állami segélyezése iránt az 
1883 évi XXX t. cz. 47 §-a értelmében köttetik. 

I. Az 1882 év óta nyolcz osztálylyal biró s 1857 óta nyilvánossági 
és érettségi vizsgálat-tartási jogot élvező rozsnyói főgymnasium pártfogó-
sága, mint fentartó testület, érezvén azt, hogy iskolája annak alapitvá-
nyaiból a kor és a törvény követelményeinek minden tekintetben meg-
felelő módon a maga erején fenn nem állhat, annál kevésbbé új beru-
házásokkal s a mai viszonyoknak megfelelőleg díjazott tanerőkkel további 
haladásnak és fejlődésnek elébe nem nézhet, maga kérelmezte a vallás-
és közoktatásügyi ministeriumtól az 1873 XXX t. cz 47 §-a alapján 
a megfelelő államsegélyben való részesittetését és azt a maga illetékes 
egyházi főhatósága, úgymint a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület bele-
egyezése és helybenhagyása mellett, a szükséges jogfentartásokkal és 
kötelezettségekkel önként elfogadja. 

II. E végből a mellékletben j. alatt kimutatván egyfelől az iskola 
tőkéinek és alapitványainak biztosított kamat-jövedelmét, valamint az 
eddig is szedett tandijakból biztos számítással fölvehető bevételt, úgy-
szintén az ösztöndij-alap évi jövedelmét s végre a jó karban lévő és 
megfelelő épületek béregyen- s a felszerelések használati egyenértékét, 
melyek mindössze 10036 f r t 03 kr évi összeget képviselnek, másfelől a 
törvényes és korszerű igényeknek megfelelő, bár a legszigorúbban szá-
mított szükségletet, mely 17120 f r t 45 krra számitható, az ezen ösz-
szeállitásból kitűnő 7084 fr t 42 kr fedezetlen hiány pótlására kerek-
számban 7000 fr t évi államsegélyt kér s vesz igénybe, illetőleg fogad 
el, melynek az államköltségbe való felvételét s abban állandó tételül 
megtartását — mindaddig, mig azt az iskola s a felekezeti főhatóság 
igénybe veszi — a vallás- és közoktatásügyi minister ezennel meg-
ajánlja s megígéri és az 1884 évi január l-jétől számítva előleges ne-
gyedévi részletekben folyóvá teendőleg a rozsnyói m. kir. adóhivatalnál 
állandóan utalványozza. 

III. E szerint az iskolának saját vagyonából s bevételeiből való 
jövedelme 10036 f r t 03 krt, az állami hozzájárulás pedig 7000 frtot 
tevén, az idézett törvényszakasz d) pontja szerint az intézetnek eddigi 
felekezeti jellege s önkormányzati jogköre épségben fentartatik s a tan-
intézet felett való összes igazgatási jog az idézet törvényszakasz a), 



b), c) pontjainak s azok alapján az alább következő pontozatoknak 
meghatározásai mellett továbbra is az intézet hatóságát (az iskola-fen-
tartó pártfogóságot és egyház-kerületet) illeti s a vallás-és közoktatás-
ügyi minister csakis a felügyeleti jogot gyakorolandja a segélyzett is-
kola irányában. 

IV. Az iskola-fentartó párt fogóság kötelezi magát, hogy mindaddig, 
mig az államsegély fentebbi évi összegét megkapja s mi g ezen szerződés 
érvényben áll: az intézetben, az igazgatót is beleértve, kilencž rendes 
tanárt tart, egyenként 1000 egyezer f r t évi fizetéssel és 150 százötven 
fr t lakpénzzel s azonkívül az igazgatónak adandó 100 egyszáz forint, 
ignzgatói pótlékkal; továbbá egy okleveles helyettes tanárt 700 hétszáz, 
ra jztanárt 600, tornatanitót 500, énektanitót 150 fr t évi fizetéssel; 
továbbá az iskolaszolgáról, a könyvtár és tanszerek gyarapításáról, az 
épületek jókarban tartása, fűtése, világításáról s az iskola egyéb vegyes 
szükségleteiről a normál költségvetésben fölvett összegekkel; (de az is-
kola vagyonának netaláni gyarapodása esetében azokon felül is erejéhez 
képest) gondoskodik. 

V. A rendszeresített létszámból a kilencz rendes tanár közül ötöt 
az eddigi mód szerint s autonom jogánál fogva, egyébiránt a törvényes 
kellékekkel s képesítéssel biró egyének közül a felekezet, (illetőleg a 
pártfogóság) választ, négyet pedig nyilvános pályázat útján a tanári 
testület és igazgató választmány meghallgatása után, de kijelöléshez 
nem kötve, szintén törvényesen képesített s mindenesetre protestáns val-
lású egyénekből a vallás- és közoktatásügyi minister nevez ki. 

A helyettes és az előbbi pontban elsorolt melléktanárok, valamint 
az iskolai pénztárnok kinevezése és iskolaszolga alkalmazása a pártfo-
góság jogában marad. 

VI. Az igazgatót az összes rendes tanárok közül, az eddigi mód 
szerint a tanári testület és pártfogóság három évre választja, de a három 
év elteltével újra megválaszhatja s a mindenkori választást a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek bejelenti. 

Yir. A jelenlegi rendes tanárok, (kik közt egyébiránt egy sincs, aki 
a törvény 29 §. harmadik kikezdése szerint képesítő vizsgálat tételére 
köteleztetnék), hivatalaikban s állomásaikon megmaradnak. 

A meghatározott létszám szerint most újonnan alkalmazandó rendes 
tanárt és pedig a német nyelv és irodalom tanszékére a fentebb irt 
módon a vallás és közoktatásügyi miniszter nevezi ki ; további három 
rendes tanárt és pedig egyet a classika philologiai, kettőt pedig a matlie-
matika-természettani szakokra a beállandó üresedés esetén szintén a 
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nevezett miniszter fog kinevezni s ezen négy tanszék állandóan a minisz-
ter kinevezésének tar tat ik fen. 

VIII. Az iskola-fentartó pártfogóság az idézett törvényszakasz d) 
pontja értelmében kijelenti, hogy az iskolának ez idő szerint meglévő 
minden alapítványa és tőkepénze, épületei és mindennemű ingó és ingatlan 
birtoka továbbra is az intézet tulajdona marad s annak jövedelmei azontúl 
is az intézet czéljaira fognak fordít tatni ; valamint ha ezen szerződés az 
idők folytán akár azért, mert az intézet s annak főhatósága az állam-
segélyt továbbra igénybe nem veendi, akár bármely más okból megszűn-
nék : az intézetnek időközben, az államsegély igénybe vétele mellett 
leendő mindennemű ingó és ingatlan vagyonbeli gyarapodása és felszere-
lései az iskola osztatlan birtokában maradnak s azok iránt az állam 
semmi kártérítési igényt nem támaszthat ; úgyszintén a netalán létrejö-
vendő és az iskolát illető uj alapítványok is, ha csak aziránt az alapí-
tók másként nem rendelkeznek. 

IX. Az iskola-fentartó pártfogóság kötelezi magát az idézett tör-
vényszakasz b) pontja értelmében, hogy gymnasiumában a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által a rendelkezése és közvetlen vezetése alatt 
álló gymnasiumokra nézve kiadott, vagy jövőre kiadandó tantervet al-
kalmazandja. Azonban fentart ja magának, hogy azontúl akár egyes ren-
des tantárgyak bővebb előadása, akár a rendkívüli tantárgyak felvétele 
iránt a felekezeti főhatóság rendelkezéseit, melyek az elfogadott tanterv-
vel ellenkezésben nem állanak s melyeket a miniszternek előlegesen be-
mutatni tartozik, követhesse. 

X. A tandíj a vallás- és közoktatásügyi minister által a közvetlen 
vezetése és rendelkezése alatti középiskolákra nézve megszabott összegben, 
egyelőre 18 írtban állapittatik meg, a tandíjmentesség iránt a minis-
ter által megállapított módozatok és eljárás szintén elfogadtatván s 
kötelezőnek tekintetvén. 

A pártfogóság azonban fentart ja magának, hogy ezen tandíjból 
minden fizető növendék után 1 fr tot az eddigi gyakorlat s egyházke-
rületi végzés szerint az iskola alaptőkéjének gyarapítására fordíthasson, 
illetőleg ahoz csatolhasson. 

XI. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti jellegű 
iskolákra nézve a törvény 38 §-a rendelkezvén, ezen törvéuyszakasz 
rendelkezései a jelen szerződés által ezen iskolára nézve is fentartatnak 
úgy mindazonáltal, hogy a minister által kinevezett tanárok fegyelmi 
ügyeiben a felekezeti fegyelmi hatóság által hozott Ítéletek indokaikkal, 
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valamint a vizsgálati iratokkal együtt föllebezésileg a miniszterhez min-
den esetben felterjesztendők és csak a miniszter helybenhagyásával lép-
hetnek érvénybe. 

XII. Az iskola-fentartó pártfogóság kötelezi magát, hogy az iskola 
épületeinek jókarban fentartását a költségvetésileg megállapított összeg 
szerint, de netaláni elemi csapások által szükségessé lett nagyobb helyre-
állításokat, vagy szükséges építkezéseket, a rendes költségvetésen túl is 
saját erején teljesitend, valamint az épületek tűzkár elleni biztosítására 
is kötelezi magát. 

XIII. A gymnasiummal összekötött s a mellett jelenleg is fenálló 
tápintézet tovább is a pártfogóság gondozása és rendelkezése alatt ma-
rad s a pártfogóság annak fentartásáról és lehető gyarapításáról gon-
doskodik. 

XIY. A jelen szerződési tervezet egyfelől a vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrnak, másfelől a pártfogóság útján a felekezeti főható-
ságnak fölterjesztetik s netaláni észrevételeik kölcsönös kicserélése s ez 
úton létrejövendő végleges megállapodás után fog a szerződés forma 
szerint megköttetni. 

Kelt Rozsnyón, 1883 évi juniushó 22 napján. 

Szász Károly, Szontagh József, 
m. k. miniszt. tanácsos, mint a vall. és mint a rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium 

közokt. miniszter küldöttje. felügyelője. 

Marko Sándor, 
kir. közjegyző, mint tollvivő. 

Miután pedig a nmélt. m. kir. vallás- és közoktatási mi-
nister úr fent jelzett 24200 sz. leiratában ezen szerződési 
tervezetnek több tekintetben kiegészítését kívánja, annálfogva 
az egyház-kerűleti gyűlés a rozsnyói főgymnasium igazgató-
ságának előterjesztése alapján: 

a) oda utasí t ja ezen intézet pártfogóságát, hogy az is-
kola alapitványainak jelzálogi biztosítása iránt haladéktalanúl 
intézkedjék, — 

b) kijelenti, hogy ezen intézet tanárainál az ötödéves 
pótlék életbeléptetését az iskola anyagi segélyforrásainak hiá-
nyában ez idő szerint kivihetőnek nem tart ja, — 

c) megengedi, hogy ezen intézetnél a vallás- és közokta-
7 
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tási m. kir. miniszter által kinevezendő tanárok az egyházke-
rületi nyugdíjintézetbe tagokúi beléphessenek s ha ezen in-
tézet alapszabályaiban előirt feltételeknek eleget tesznek, 
nyűg-, s illetőleg -segélydijban részesülhessenek,— 

d) nincs kifogása az ellen, hogy a tandijak czimén a 
költségvetés keretén túl remélhető bevételi többlet taneszközök 
gyarapítására fordíttassák s az intézetnek megvizsgált évi 
számadásai tudomásvétel végett a nmélt. m. kir. vallás- és 
közoktatási miniszter úrhoz felterjesztessenek. 

Ezzel összefíiggőleg feljogosittatik az egyházkerületi elnök-
ség arra, hogy a jelen határozat értelmében kiállított végleges 
szerződést egyházkerületünk nevében megerősíthesse, jóváhagyó 
záradékkal elláthassa s annak életbeléptetése iránt a maga 
részéről a szükséges intézkedéseket megtehesse. 

3) Miután kerületünkben más középiskolák is azon hely-
zetben vannak, hogy az államsegély igénybe vételét el nem 
kerülhetik, ezek ezennel oda utasít tatnak, hogy eziránt a nagy 
mélt. vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úrhoz intézendő 
kérvényeiket az egyházkerületi elnökségnél nyújtsák be s a 
szerződési feltételek megállapításánál a rozsnyói főgymnasiumra 
nézve elfogadott határozatokat tartsák irányadókéi, — külön-
ben pedig a kötendő szerződés jóváhagyásának joga a kerületi 
közgyűlés számára tartat ik fen. 

XI. (M) A középiskolák rendezésének kérdésénél superintendens úr, 
szükségesnek tartván, hogy a gymnasiumokban a vallás tanítására kellő 
gond fordittassék s az egész középtanodán keresztül egy hitjelölti vizsgát 
kiáltott külön tanár által tanittassék. 

Superintendens úr ajánlata helyeseltetvén s elfogadtatván, 
középiskoláink vezetőinek figyelmébe melegen ajánltatik. 

XII. (M) A báró Boldácsy Antal-féle alapítványi ügyben a magyar-
országi superintendentiák meghatalmazottainak 1883 évi januárhó 18-án 
tar tot t közgyűlése, a vagyon átruházási illeték leszállítása érdekében 
sürgősnek tartván azon arány meghatározását, mely a superintendensek 
fizetésének javítására szolgáló jövedelmi részre vonatkozik, ennek meg-
határozására felhívja az egyházkerületet. 

Ezen ügynek előkészítésére dr. Szontagh Miklós t á t r a -
aljai esp. felügyelő és Szalagyi Mihály tátraaljai főesperes 
elnöklete alatt Br. Prónay Gábor, Wieland Arthur, Szontagh 
Márton, Kramarcsik Károly, Fábry János, Csiskó János és 
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Markó Sándor tagokból álló bizottság küldetett ki, oly meg-
bízással, hogy véleményes jelentését e tárgyban az alapítóle-
velek és az összes iratok tüzetes megtekintése után a gyűlés 
másodnapján terjessze be. 

XIíí. (F) Olvastatott az eddig leányegyházi minőségben a nyíregy-
házi anyaegyházhoz tartozott debreczeni gyülekezetnek a hegyaljai espe-
resség által pártolólag ide felterjesztett s anyaegyházzá alakulhatását 
kérelmező folyamodványa, 

mely folyamodvány indokainak mérlegelésére s szerelvé-
nyeinek beható áttanúlmányozására Breyer Sándor XIII városi 
esp. felügyelő és Czéner Pál kishonti főesperes ikerelnöklete 
alatt Spóner Andor, Fábri János, Linberger István, Bancso An-
tal, Pákli Károly és a netalán szükséges felvilágosítások meg-
adása czéljából Czékus Gyula ideiglenes debreczeni lelkész 
küldettek ki, véleményes jelentésük a gyűlés másodnapjára 
elváratván. 

XIV. (F) Az ösztöndijak kiosztása tárgyában a gyűlés másodnapján 
benyújtandó javaslat elkészítésére 

Lichtenstein József hegyaljai esp. felügyelő és id. Bartho-
lomaeidesz László gömöri főesperes ikerelnöklete alatt Szontagh 
Pál, Topscher György, Gratz Mór és Tillisch János tagokból 
álló bizottság lett kiküldve. 

XV. (F) Olvastatott és pontonkint tárgyaltatott a mult év végén 
nyomtatásban megjelent s az egyházakhoz és tanintézetekhez alkotmá-
nyos tárgyalás czéljából lekíildve lett újabb egyházrendezeti javaslatra 
vonatkozó esperességi vélemények egyeztető tárgyalására a m. é. közgyű-
lés jkönyvének XIII pontjában kiküldött s ezen megbízatásában a f. é. 
aug. 2-ik és S-ik napjain Kassán eljárt nagy bizottságnak jelentése és 
munkálata, melyszerint az esperességek a szóban lévő ujabb egyházren-
dezeti javaslatot átalánosságban a tárgyalás alapjáúl kivétel nélkül elfo-
gadták s a részletekre nézve megtették módosító javaslataikat, melyeket 
a nagy bizottság az esperességek többségi véleményének szem előtt tar-
tásával igyekezett összeegyeztetni. 

Ezen a gyűlés mindkét napján több órát igénybe vett s 
a tárgy fontosságához mért beható és komoly tárgyalás folya-
mán már 

a) ezen, több évnek fárasdágos munkáját igénybe vett s 
egyházkerületünk összes egyházi és iskolai ügyeiben remélhe-

7* 
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tőleg hosszú időn keresztül törvény erejével birni hivatott ren-
dezett 'szövege véglegesen megállapittatott, — 

b) minthogy azonban a közgyűlés tárgyalása alá még nem 
kerülhetett „utasítások" nélkül ezen mű még teljes egésznek 
nem tekinthető: annál fogva életbe léptetésének ideje iránt 
határozni a jövő évi közgyűlés számára tartat ik fen, — addig 
is azonban 

c) határoztatott hogy ezen új „rendezet" Superintendens 
úr bölcs belátása szerint kiszemelendő szakavatott egvének 

o 1/ 
által német és szlávnyelvre is lefordittassék s mindhárom nyel-
ven hovaelőbb kinyomassák s kiadassák, megjegyeztetvén, hogy 
minden előfordúló kétes esetben a magyar eredeti szöveg fog 
hitelesnek s mérvadónak tekintetni, miért is minden esperes-
ség, egyház és tanoda köteles lesz ezen magyar szövegnek egy 
egy példányát hivatalból megszerezni, — 

d) az „utasításokra" nézve végül határoztatott, hogy az 
azokra vonatkozó, kizárólag magyar szövegű javaslat kinyo-
matván, a jövő évi május havának elsejéig terjesztessék le al-
kotmányos tárgyalás czéljából az egyházakhoz és tanintézetek-
hez s az ezek nyilatkozatainak alapján létrejövendő esperességi 
vélemények Superintendens úr közvetitésével jövő évi juliushó 
15-éig terjesztessenek összeegyeztetés czéljából az „egyházren-
dezet" tárgyában ugyanezen feladat ta l megbízva volt nagy bi 
zottság elébe, ennek véleményes jelentése a jövő évi közgyű-
lésre elváratván. 

XVI. (H.) Olvastatván a nm. vallás- és közoktatásügyi m. k 
ministerium 1882 nov. 14-én 36453 sz. a .kelt leirata, melylyel az 
a debreczeni országos református zsinat szentesitett egyházi törvényeit 
és Joó István debreczeni orsz. református zsinati gazda 1882 nov. 16-án 
kelt levele, melylyel ez egyházkerületünknek s elnökségének, egyház-
megyéinknek s tanodáinknak a nevezett zsinat meghagyásából annak 
összes nyomtatványait megküldötték : 

mindkét rendbeli küldemény köszönettel vétetett. 

XVII. (H.) Olvastatott a nmlgú vallás- és közoktatásügyi m. k. 
ministeriumnak 1883 máj. 27-kén 14.759-ik sz. a. kelt leirata, mely-
lyel az a budapesti 1885-ik évi általános kiállítás országos bizottságá-
nak a hazai közönséghez intézett „felhivás"-át közli. 

Úgyszintén olvastatott u. a. m. ministeriumnak f. é. jun. 21-ről 
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16826 sz. a. kelt intézvénye, melylyel az országos magyar iparművé-
szeti muzeumnak a f. é. deczember havától az 1864-ik évi február* hó vé-
géig terjedő történeti ötvösmű kiállítását ajánlja kerületünk és híveinek 
figyelmébe. 

Tudomásul vétetvén, mindkét közhasznú vállalat egyház-
kerületünk közönségének figyelmébe ajánltatik. 

XVIII. (M. ) A báró Baldácsy Antal-féle alapítvány ügyében a 
gyűlés első napján, e jegyzököny XII. pontja alatt kiküldött bizottság 
jelentését beadván, annak alapján határoztatot t : 

1. Egyházkerületünk superintendensének jövedelmi há-
nyada az ezen alapítványból egyházkerületünk részére fel-
osztás czéljából kiutalványozandó jövedelem egyharmadrészé-
ben állapittatik meg, a megmaradó kétharmadrésznek az ala-
pítvány többi czéljai közötti elosztása iránt pedig az arányt 
és eljárási módot az egyházkerület a jövedelem folyóvá tétele 
után fogja meghatározni. 

2. A superintendentiák meghatalmazottjainak 1883 évi 
januárhó ,18-án tar tot t közgyélésében megállapított szervezési 
szabályzat, miután annak meghozatalánál egyházkerületünknek 
múlt évi határozatai figyelembe vétettek, ezennel jóváhagyatik. 
E szabályzat következő : 

I. Az alapítványi ügyeket intézik: 
a) a superintendentiák meghatalmazottainak közgyűlése, 
b) az ez által választott alapítványi igazgatóság. 
II. A superintendentiák meghatalmozattai, a naptári évek szerint 

számítandó 3 évre választatnak s újra választhatók. 
Minden superintendentia két rendes meghatalmazottat és egy pót-

tagot választ. A póttag szavazati jogát csak a rendes meghatalmazottak 
valamelyikének akadályoztatása esetén gyakorolhatja. 

Ugy a rendes meghatalmazottak, mint a póttagok nevei az igazga-
tóság elnökével közlendők. 

A közgyűlés összehívása az igazgatóság elnökét illeti. 
A közgyűlés évenkint legalább egyszer összehívandó; üléseinek he-

lye Budapest. 
Minden közgyűlés ülésezésének tar tamára maga választ elnököt és 

jegyzőt. 
A közgyűlésen a határozatok fejenkénti szavazással és általános 

szótöbbséggel hozatnak. 



III. A meghatalmazottak közgyűlésének hatásköréhez tartozik: 
a) az alapítványi szabályzat megállapítása, valamint később annak 

a kerületek meghallgatása melletti módosítása, — 
b) az igazgatóság számadásainak megvizsgálása s a fölmentvény 

megadása, — 
c) az igazgatóság által előterjesztett költség-előirányzat megálla-

pítása, — 
d) határozni az igazgatóság javaslatai s indítványai tárgyában, — 
e) az igazgatóság évi jelentésére keletkezett kerületi észrevételek 

vagy határozatok tárgyában nyilatkozni és 
f ) az igazgatóság megválasztása és szükség esetében kiegészítése. 
IY. Az alapítványi igazgatóság hét tagból áll, úgymint: elnök, 

jegyző és még 5 tagból. 
V. Az igazgatóság hatáskörébe tar tozik: 
a) az alapítványnak, mint jogi személynek képviselése, — 
b) a vagyonkezeléssel járó összes teendő ; — nevezetesen azon tiszt-

viselőnek s esetleg tisztviselőknek megválasztása is, ki, vagy kik hivatva 
vannak a birtokok feletti közvetlen felügyeletre, ügyvédi teendők végzé-
sére s az igazgatóság határozatainak végrehajtására, — 

c) a fenebbi b) pontban emiitett tisztviselő esetleg tisztviselők 
rendes fizetésének és részükre, a hivatali utasításnak megállapítása, — 

d) általában mindazon ügyek intézése, melyek a meghatalmazottak 
közgyűlésének fenntartva nincsenek. 

3. Ezen szervezési szabályzat II pontja értelmében a 
súperi ntendentiák meghatalmazottainak közgyűlésébe kerüle-
tünk részéről tagokul kerületi felügyelő és superintendes urak, 
póttagul pedig Szontagh Bertalan gömöri esperességi felügyelő 
ur 3 évre megválasztatnak s kiküldetnek s egyúttal felké-
retnek arra, hogy kerületünk azon mult évi határozatának, 
melyszerint az alapítványi jövedelem a 11 szerződő egyház-
kerület között egyenlően osztassék fel s a kezelési és ügyvédi 
költségek az eddigieknél jóval csekélyebb összegre szállíttassa-
nak le, érvényt szerezni igyekezzenek. 

XIX. (B) Olvastatott a debreczeni egyház anyásitási kérelmének 
megvizsgálására a gyűlés első napján XIII. pont alatt kiküldött bizott-
ságnak véleményes jelentése. 

A gyűlés, meggyőződvén a bizottság véleményes jelentése 
alapján a felől, hogy a debreczeni ev. egyházban ugy a hivek 



számát, mint az egyházak anyagi állását tekintve az önálló 
anyaegyházzá alakuláshoz a szükséges feltételek meg van-
nak s az ehez megkívántató törvényes előkészületek is megté-
tettek, kivéve, hogy a nyíregyházi egyháznak, mint a debre-
reezeni egyház eddigi anyaegyházának beleegyezése külön hiva-
talos okmányban be nem mutat tatot t : ezen beleegyezésnek su-
perintendens úrhoz leendő utólagos felterjesztését elvárva, a 
debreczeni ev. leányegyháznak kérése szerint, anya-egyházzá 
alakulását megengedi s ezzel egyidejűleg Hajdumegvét a terü-
letén elszórva élő ág. h. ev. hivek tekintetében a debreczeni 
ev. egyház diasporájának kinyilvánítja és erről Hajdumegye kö-
zönségét jkönyvi kivonat utján értesíttetni rendeli. 

A debreczeni egyház ügyével kapcsolatban olvastatott a vallás- és 
közokt. miniszternek 10053 sz. a. kelt leirata, melyben Superintendens 
urat értesiti, hogy a m. kir. pénzügyminiszter f. é. márczius 18-án 16026 
sz. a. kelt átirata szerint a debreczeni egyháznak imaháza, paplaka és 
iskolája felépítése czéljából a iottodij és nyereményadó elengedésével 6000 
db 50 kros sorsjegy kibocsáthatása mellett f. é. deczemb. 8-án megtar-
tandó tárgysorsjátékra adott engedélyt. 

Köszönettel tudomásul vétetett. 

XX. (M.) Az árvaházi bizottság a mult évi jegyzőkönyv XVIII 
pontja alapján beterjeszti jelentését, melyben tudatja, hogy az árvaházra 
a gyűjtés szép eredménynyel folytattatik, — király ő felsége 200 frtot 
adományozott, — Németországba a Gusztáv Adolf és női egyletekhez 
10000 drb folyamodvány küldetett s onnan eddig 1000 márknyi ado-
mány érkezett s ősz felé, midőn ezen egyletek nagyobb része tar t ja 
gyűléseit, még tömegesebb adományok várhatók, — a miskolczi egyház 
100 frtot, a nyíregyházi egyház 200 frtot s több egyházak és magáno-
sak nagyobb-kisebb adományokat küldöttek, úgy hogy jelenleg az árva-
házi alap már 10068 f r t 48 krra növekedett s ezen kívül még a kas-
sai egyháznál van 1000 fr tot meghaladó összeg, melynek beküldése az 
egyházkerület azon határozatától van függővé téve: megadatik-e 
az egyháznak az örökös alapitói tagsági jog. Végül pedig kívánatosnak 
tar t ja a bizottság, hogy az árvaház egyelőre 10 liu-árvával már a fo-
lyó évben megnyittassák, hogy azonban annak állandó fenntartása lehe-
tővé tétessék, a tüzkárbirtositási alapnak 436 frt 52 krnyi maradvá-
nyát és az e czimeu a folyó és jövő években befolyandó jutalékot az 
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árvaházi tőkéhez csatoltatni s az árvaház ügyét az egyházak s esperes-
ségek és azok tisztviselőinek figyelmébe ajánltatni kéri. 

Az egyházkerület a beterjesztett jelentés nyomán következő hatá-
rozatokat hozta: 

1. Király ő felségének, a németországi hitrokonoknak, va-
lamint a miskolczi és nyíregyházi egyházaknak s mindazoknak, 
kik a múlt év óta az árvaház tőkéjének növekedését áldozat-
készségükkel előmozdították, hálás köszönetét nyilvánítja. 

2. Hasonlag elismerésteljes köszönetet mond a kassai 
egyháznak szives adományáért és Csisko János lelkésznek 
buzgó fáradozásáért s kijelenti, hogy a kassai egyházat 1000 
frtot meghaladó alapítványával az árvaház örökös alapító tag-
jának elismeri s az azzal összekötött jogokkal felruházza. 

3. A kerületi tűzkárbiztositó alapnak 436 fr t 52 krnyi 
maradványát, valamint a folyó és jövő években tüzkárbiztosi-
tási jutalék czimén az egyházkerület részére a „Pesti Fon-
ciére" biztosi tó társulat által kifizetetendő összeget a kerületi 
árvaház tőkéjéhez csatoltatni rendeli. 

4. Felkéri az esperességeket s az egyes egyházakat és 
iskolákat, hogy az árvaház ügyét felkarolván, évenként e czélra 
gyűjtést rendezzenek s az esperességi és egyházi felügyelő 
urak árvaházi rendes vagy pártoló tagokul belépjenek. 

5. Yégül az árvaházi bizottság s főleg annak élén Superin-
tendens úr irányában sikeres fáradozásaikért a gyűlés köszöne-
tét nyilvánítja s egyúttal a bizottságot az árvaház ügyének to-
vábbi vezetésével s a gyűjtés folytatásával megbízza és az árva-
háznak már a f. évben egyelőre 10 fiú-ári/ával leendő megnyi-
tásra felhatalmazza, a kegyes adakozók névsorát feltüntető 
kimutatást pedig e jegyzőkönyv mellékleteként kinyomatni rendeli. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott a tiszakerül. ev. árvaház pénztárát 
vizsgáló bizottságnak jelentése, mely ezen árvaház pénztárát következő 
állapotban tüntei fel: 

összes bevétel az 1882 év végéig . . . . 11372 fr t 39 kr, 
ebből levonandó : 
a) tényleges és elenyésző kiadás 62 frt 58 kr 
b) takarékpénztárból kivett s 

másutt elhelyezet 3049 fr t 62 kr 3112 frt 20 kr, 

marad tiszta bevételül 8260 frt 19 kr. 
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Vagyonállás : 
1. Takarékpénztári tőke 1474 fr t 19 kr 
2. Kölcsöntőkék 6786 frt 
3. Hátralék 27 fr t 

összes vagyon 8287 frt 19 kr. 
Ezen jelentést a kerül, gyűlés tudomásul vévén, Justh 

János kerül, árvaházi pénztárnoknak az 1882. évre a felmen-
tést, köszönetének nyilvánítása mellett, megadja. 

XXI (H) A múlt évi ker. gyűlés jkvének XXII pontjánál olvastatott 
a theol. intézet dékánjának jelentése, melyszerint: 

1. Az intézetben 3 rendes tanár működött, kik közül: Bancsó An-
tal tanította a hittant, az újszövetségi bevezetést és magyarázatot és a 
theol. encyclopaediát, — Hörk József előadta az egyházjogot, aestheti-
kát, liturgikát, th. pastoralist, homiletikát, bibliai cseh nyelvet, gyakor-
lati írásmagyarázatot, vezette a homiletikai, katechetikai, liturgikai és 
papi irodai gyakorlatokat, — Tillisch János tanította a bölcsészettörté-
netet, az újkori egyetemes- és a magyar protestáns egyháztörténetet, 
a héber nyelvtant, továbbá az ó-testamentomi magyarázatot, vezette a 
latin irály- és a német homiletikai gyakorlatokat. 

2. A hittanhallgatók összes száma 24 volt, még pedig az első 
tanfolyamban 2, a 2-ikban 7, a 3-ikban 15. Ezek közt volt anyanyelvre 
nézve magyar 14, német 6, tót 4. — Jeles osztályzatot nyert 8, jót 9, 
elégségest 7 ifju. Szorgalmáért és jó magaviseletéért 6 hallgató a Pióth-
Teleky Johanna-féle-, 2 a Schwarcz-féle 50 frtos, 1 a Pauer-féle 30 
frtos ösztöndijt nyerte, — a többi közül pedig kisebb ösztöndíjban ré-
s ze sü l t ^ ; négynek elengedtetett a t and í j ; a Jettim-féle ösztöndíjban ré-
szesült Saguly János 1-ső éves. 

3. A theologiai egyesületek, körök közül: 
a) a magyar-tót homeletikai kör 22 ülésében 21 munka ol-

vastatott s biráltatott. Ezeken kivül 10 magyar és 4 tót munka 
külön nyújtatott be az elnöknél. Ezen körnek elnöke Hörk József 
tanár, — 

b) a német homiletikai körnek 16 ülésén 15 munka olvasta-
tott s biráltatott. Tagjainak száma 8. — Ezen körnek elnöke Tillisch 
János tanár, — 

c) a „Liturgikum" Hörk József és Zsarnoviczky István taná-
rok kettős elnöklete alatt 23 ülést tartott . E körnek tagjai az ösz-
szes hittanhallgatók és a tanítóképző intézet összes növendékei. 

8 
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A megtartott 23 isteni tisztelet közül 17 magyar, 3 német 
és 3 tót nyelven lett megtartva, — 

d) a hittanhallgatókkal külön ugyanevezet liturgikai gyakorlatok 
is tartat tak, melyeken a 3-ad éves liittanhallgatók közül mindenik 
legalább egy isteni tiszteleti cselekvényt (keresztelést, esketést stb.) 
végezni köteleztetett, — mi mellett a bittanliallgatók még számos 
vidéki és az eperjesi templomban 33-szor magyar, 32-szer német 
és 28-szor tót nyelven lett megtartva, — 

c) a katechetikai gyakorlat, vagyis a vallástanitásban való 
ügyesség szerzése czéljából tartottak a hittanhallgatók Hörk József 
tanár felügyelete alatt 8 gyermek-isteni tiszteletet a gymnasiumi 
alsóbb osztályok tanulóival, — 

f) a theol. önképző s önsegélyző egyesület Hörk József tanár 
elnöklete mellett 23 ülést tar tot t , melyen az egyleti folyó ügyek 
elintézésén kivül 8 tag szavalt 10 drbot, 8 tag hozott 11 munkát 
s 4 tag b i r á l t 4 munkát. Az egyesület márczius 15-én hazafias 
ünnepélyt rendezett 9 pontú műsorral, junius 10-én pedig egy 
ünnepélyes zárgyülést 11 számú műsorral válogatott nagy közön-
ség előtt, mely nagy örömmel vett részt az ünnepélyen s nagyon 
megelégedve távozott. — Mindkét ünnepély alkalmával az elnöki 
megnyitó beszédek mellett a tagok is saját sikerült műveiket adták 
elő. — Az egyesület vagyona 415 f r t 60 krt t e sz ,— 

g) a theol. olvasókör, mint az önképző s önsegélyző egyesű 
letnek kiegészítője, ugyanazon elnök vezetése alatt állott s összesen 
22 heti lap, illetve folyóirat, még pedig 17 magyar és 5 német 
szövegű, állott rendelkezésére, melyek közül 7 nt. Sztehlo János 
főesperesnek ajándékából, 2 pedig Hörk József theol. tanárnak 
ajándékából került, — 

h) a theol. könyvtár mult évben kimutatott 1465 kötete szaporo-
dott kerületi költségen 2 l ,az önképző s önsegélyző egyesület szerzeménye 
által 17 részben kötettel, részben füzettel, — Kálmán Dezső kövesdi 
ref. lelkész, Novák Mihály eperjesi ev. lelkész ajándékából 1 — 1 és leg-
ujabbban Benyó János ófalvai ev. lelkész ajándékából 1 kötettel s 
igy állománya most 1506 kötetet, illetve füzetet tesz. 

4. Ezen jelentés kapcsában előterjeszti Superintendes úr, miszerint 
Brósz Jónát VI. sz. k. városi esp. felügyelő most már heted izben aján-
dékozott a theol. alaptőkére 50 frtot s hogy a hittanintézeti tanári 
kart a mult évi egyetemes gyűlés jkönyvének VIII ik pontja értelmében 
a hittanintézet tantervének az egyetemes thelogiai akadémia tantervével 
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való összeegyeztetésére felhívta s az a felhívásnak készségesen ele-
get is tett, továbbá, hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. 
miniszter ur 1882 nov. 6-án 1704-ik ein. sz. a. kelt leiratával felhívta őt, 
miszerint a tlieol. tanintézetben a közegészségtan tüzetes előadatásáról gon-
doskodjék s e tekintetben eljárásáról hozzá jelentést terjesszen fel, mire nézve 
ő a theologiai tanári kart szólította fel javaslat tételre és végül miszerint 
ajánlja, hogy a mult évi költségvetés egyebekben a következő tanévre is válto-
zatlanul megtartatván, a hittanintézeti könyvtár gyarapítására évenkint meg-
szavaztatni szokott 50 f r t odáig egészíttessék ki ez évre, hogy Luther 
Mártonnak máskülönben 300 márka a jelen Luther-jubileumi évben 
azonban 120 márka áron megszerezhető, összes 101 kötetnyi művei 
megvehetők legyenek s megvétessenek. 

Ezen jelentések folytán 

a) a közgyűlés teljes elismerését fejezi ki a tanári kai-
irányában odaengedő buzgalmáért s azon törekvéséért, mely-
lyel az ifjúságot sok oldalú képzettségre vezetni igyekszik, — 

b) meleg köszönetet szavaz Brósz Jónát VI. sz. k. városi 
esp. felügyelőnek, most már heted izben tet t következetes ál-
dozatáért, úgyszintén a tlieol. olvasókört és theol. könyvtárt 
szives adományaikkal gazdagító kegyes adakozóknak is, — 

c) elismerőleg tudomásul vévén a gyűlés főt. Superintendens 
ur intézkedéseit, elhatározza, hogy a hittanintézeti tanterv meg-
történt összeegyeztetése az egyetemes gyűlésen bejelentessék s 
a közegészségtan tanítása iránt a javaslat készítésével meg-
bízott hittanintézeti tanári kar jelentése bevárassék, — 

d) Superintendens ur javaslatára kimondatik, miszerint a 
mult évi költségvetés egyebekben a következő tanévre nézve is 
változatlanul fentartatván, a theologiai könyvtár gyarapítására 
az e czélra évenkint fordíttatni szokott 50 frt helyett annyi 
szavaztatik meg ez évre, hogy Luther Mártonnak 101 kötet-
ből álló összes művei, melyek ez évben — Luther születési 
jubileumi évében — 120 márka áron kaphatók, — megszerez-
tethessenek. 

XXII. (F) U. a. jkönyv XXIII pontjánál olvastatott a kerületi ta-
nítóképezde vezetőtanárának ezen intézetre vonatkozó jelentése, mely 
szerint a lefolyt 1882'3-iki tanévben: 

1. Működött ezen intézetben 3 rendes és egy segéd tanár. Felvé-
telért folvamodott 56, felvétetett 51, ezek közül tettleg belépett 42, 

8* 
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évközben kilépett 1, maradt hát az év végéig 41 tanuló és pedig anya-
nyelv szerint magyarajkú 14, német a. 11, tót a. 16; tanfolyamok 
szerint első éves 15, másodéves 14, harmadéves 12; vallás szerint vala-

r 

mennyi ág. ev. Evi vizsgát tett 40 tanuló és pedig 8 jeles, 16 jó, 15 
kielégítő, 1 elégtelen osztályzattal, — vizsgálatlan maradt (betegség 
következtében) 1. Ösztöndijban részesült 4 növendék, összesen 17 fr t 68 
kr. értékben. A tanulóknak úgy szorgalma és erkölcsi magaviselete, 
valamint — hála dr. Szalay Kálmán collegiumi orvos ügybuzgalmának, 
ki az intézet betegeit ez évben is teljes készséggel, még pedig díjtala-
nul, gyógyította — egészségi állapota is kielégítő volt. 

2. Tanképesito vizsgálatra jelentkezett 17, vizsgára bocsáthatónak 
nyilváníttatott 16 gyakorló tanitó és nevelő, kik közül Szumrák Ká-
roly általános jeles, Dánis János, Mihalik Miklós, Szomor Károly, Tromp-
ler Ernő általános jó, Knpecz János általános kielégítő eredménynyel 
állották meg a vizsgálatot, 4 egy-egy tantárgyból pótvizsgára utasítta-
tott, 1 csak nyolcz tantárgyból tett vizsgát s a többi tantárgyból jövőre 
fog vizsgázni, 1 a teljes vizsgának egy év múlva ismétlésére köteleztetett, 
1 már másodízben készületlennek találtatván végleg visszavettetett, 1 az 
írásbeli vizsga után jelentés nélkül eltávozott, 2 pedig a vizsgára meg 
nem jelent. 

3. A képezde könyvtára a kerület 50 frtnyi segélyéből vétel utján 
18 és szakfolyóiratokban előfizetés utján 3, ajándékozás utján pedig No-
vák Mihály lelkész, dr. Sebestyén Jenő tanár és Binder Károly tanitó 
szívességéből 0, összesen tehát 30 művel gazdagodott. Taneszközökben 
gyarapodott az intézet vétel utján a kerület 50 fr tnyi segélyéből 15 
darabbal, továbbá vett a képezdei zenekör tőkepénzének 3 évi apró ka-
mataiból egy fuvolát, Strauch Béla kisszebeni mn. lelkész pedig egy 
használt, de jókarban levő zongorát ajándékozott az intézetnek. 

4. Ezzel kapcsolatosan jelenti Superintendens úr, hogy az iglói ál-
lamképezdénél ez évben a következő 3 egyén tette le a tanképesitő 
vizsgát u. m.: Karaszka Kálmán kitűnő, Grimm Károly és Jármay Her-
mina elégséges osztályzattal. 

5. Ugyanezen pontnál előterjesztetett továbbá a képezdei tanári 
karnak azon kérelme, hogy a nyomasztó megélhetési viszonyok s nagy 
megterheltetéssel járó hivatalos teendőik tekintetbe vételével a tanárok 
fizetése emeltessék s hogy főleg a természettudományok sikeresebb ta-
nithatása czéljából tanszerekre az eddigi 50 f r t helyett 100 frt évi se-
gély szavaztassák meg. 

6. Ugyanezen pontnál jelentetett végül, hogy Csink János eperjesi 
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tanitó a képezdei tanképesitő bizottságból Superintendeus úrhoz intézett 
lemondó levelével kilépett. 

Ezen jelentések tudomásul s a kapcsolatos kérelem figye-
lembe vételével határoztatott, hogy 

a) az intézet jóltevőinek, névszerint Novák Mihály és 
Strauch Béla lelkészeknek, dr. Sebestyén Endre tanárnak és 
Binder Károly tanitónak szives adományaikért, dr. Szalay Kál-
mánnak pedig az intézeti növendékeknek nyújtott dijtalan or-
vosi segélyért elismerő köszönet szavaztatik, — 

b) az intézeti tanárok fizetése, a kérvényezők által fel-
hozott indokoknál s fáradságos hivatásuk lelkiisméretes betöl-
tésének kiérdemlett méltatása szempontjából, fejenkint 100 
frt tal emeltetik, — 

c) tanszerekre a jelen évre 100 frtnyi évi segély sza-
vaztatik meg oly kikötéssel, hogy ezen összegnek hova fordí-
tásáról a vett tanszereket s vételárukat illetőleg részletes je-
lentés terjesztessék a ker. közgyűlés elé, — 

d) egyebekben a mult évi költségvetés a jövő tanévre 
is fentartatik, — 

é) a kerületi tanképesitő bizottságba Csink János helyére 
Mikolik Gyula eperjesi tanitó választatik be. 

XXIÍI. (F) U. a. jkönyv XXIV. pontjánál olvastatott a ker. 
nyugdijintézet igazgató választmányának az intézet 1882-ik évi ál-
lásáról szóló jelentése, melyszerint a nyugdijintézet 1882-ik évi bevé-
teleiről és kiadásairól beterjesztett pénztárnoki számadás f. évi áp-
ril hava 21-kén Superintendens úrnak elnöklete mellett Szontagh 
József, Just János, Oravecz Mihály, Scheffer Gusztáv és Kramarcsik 
Károly által bizottságilag és teljes részletességgel megvizsgáltatott úgy, 
hogy a bevételeknek és kiadásoknak minden egyes tétele, mind a napló-
val, mind a vezetett főkönyvekkel — a kiadásoknak kellő igazolása 
mellett — egybehasonlittatott, miután a külön czimek egyes tételeinek, 
valamint az egésznek összegezését is két bizottsági tag már előzetesen 
megvizsgálta. — Májushó 15-én igazgató választmányi teljes ülésben a 
számadás felülvizsgáltatott, mely alkalommal egyszersmind a nyugdijin-
tézet tőkealapját biztositó kötvények és takarékpénztári betétkönyvecs-
kék, különösen pedig az ujabb kötvények birálat alá vétettek. Mindkét 
vizsgálat azt tüntette ki, hogy az mind egyes tételeiben, mind összeálli-
tásában és összegezésében kifogástalan, — a kötvények kellőleg vannak bizto-
sítva, — a pénztár hűségesés pontos kezelése méltányló elismerésre méltó. 
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Volt pedig a beterjesztett számadás szerint 
I. az 1882-ik évi forgalomban 

folvó üzleti bevétel 23152 f r t 17 kr, 
tj ' 

kiadás . . . . . . 20183 f r t 56 kr, 
készpénzmaradvány 2968 fr t 61 kr. 

II. Az összes bevétel vol t : 
a) tőkék, illetékek s vegyesekben . 131377 f r t 96 kr, 
b) kamatokban 7393 fr t 81 kr, 
c) hátrálékokban . . . \ . . . 3066 fr t 49 kr, 

összesen . 141838 fr t 26 kr. 
mely összegből levonatván a 

tényleges kiadás . 5514 fr t 31 kr, 
tesz az 1882-ik évi vagyonállás . 136323 frt 95 krt. 

II. A vagyon elhelyezése következő: 
a) részvényeséknél van 1172 fr t 55 kr, 
b) kötvényeken, takarékpénztárakban 129116 fr t 30 kr, 
c) hátrálékokban 3066 fr t 49 kr, 
d) készpénzmaradvány 2968 frt 61 kr, 

összesen 136323 fr t 95 kr. 

IV. Az 1882-ik évi vagyonállás . . . 136323 f r t 95 kr, 
az 1881-iki vagyonállás volt . . . 130876 f r t 67 kr, 

e szerint az 1882-iki vagyonszaporodás tesz 5447 fr t 28 krt. 

1. A pénztár kétszer, u. m. 1882 decz. 30-án és 1883 julius 30-án 
megvizsgáltatott s az igazgató választmány jegyzökönyvébe vezetett be-
vételi és kiadási tételekig rendben találtatott. 

2. A nagyobb összegű tartozások és liátrálékok nagyobb 
része a számadás megvizsgálásának idejéig a pénztárba befolyt: a többi-
nek, részint hivatalból, részint törvény útján eszközlendő behajtása iránt 
az igazgató választmány a kellő lépéseket megtette. 

3. A nyngdijiutézeti tőkealap nevelésére kötelezett reformátiói oífer-
torium minden egyházból befolyt. 

4. A mult évi egyházkerületi gyűlés óta a folyó évi egyházkerületi 
gyűlésig következő kegyadományok és illetékek folytak be a nyugdijin-
tézeti alaptőke nevelésére. 

a) egyházak részéről: a kokovai egyház ismét 1 f r t 60 krt kül-
dött, hasonlóan az osgyáni egyház 70 krt, tesz összesen 2 f r t 30 krt. 
Megujult sajnálattal kell felemliteni, hogy papi és tanitói özvegyek és 
árvák nyomorának enyhítésére 17 éven át áldásosán működő ezen inté-
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zet gyámolitásához egyetlen fillérrel sem járult egyházkerületünknek 
még hét egyháza: Nyustya. Ráhó, Nandrázs, Murány-Hosszúrét. Gömör-

> 

Panyit, Sókút és Uj-Klenócz, — 
b) gyűjtésekből: Pankuch Tamás volt német-jakabvágási lelkész 

léánya lakadalmának alkalmából 2 frt , Bancso Antal eperjesi hittanár 
lakadalmán 3 frt, Bodiczky Mihály pongyeloki lelkész lakadalmán 2 frt, 
Terray Béla dobsinai tanitó lakadalmán 6 f r t 15 kr, Holéczy Sámuel 
fekete-pataki lelkész lakadalmán 11 f r t 7 kr, Galló János ratkó-bisztrói 
tanitó lakadalmán 6 fr t 13 kr, Koncsek János, rédovai lelkész leánya 
lakadalmán 4 fr t 52 kr, Yida Lajos csanálosi lelkész lakadalmán 10 
frt, Klein Pál kézsmárki tanár lakadalmán 5 frt, Fábry János iglói lel-
kész fiának lakadalmán 5 frt, Szlavkovszky Ede gréniczi tanitó laka-
dalmán 2 frt, Mikulás Imre csetneki tanitó leánya lakadalmán 5 frt, 
Henel Pál geczelfalvi tanitó lakadalmán 3 f r t 50 kr, Bartholomaeidesz 
Gyula ochtinai lelkész lakadalmán 10 frt, összesen 75 fr t 37 kr, — 

c) dispensatiókból a mult évi egyházkerületi gyűlés óta az 1882-ik 
végéig 170 frt , 1883-ban a jelen gyűlésig 80 frt , összesen 250 fr t . 

5. A nyugdíjintézetbe az 1866-ik évi januárhó 1-je óta beíratott 
405 tag. Ezek közül nyugdíjaztatott 10, kilépett 48, meghalt 73, s e 
szerint volt májushó 1-én 1883-ban 274 tag, még pedig I. osztályú 123 
II osztályú 74, III osztályú 37, IV osztályú 40, összesen 274. 

Az elhalt 7 3 tag után nyugdijat húz 41 özvegy és 6 rendbeli 
árva, az 1884 ik évi jul. 1-től nyugdijt fog húzni 1 özvegy, utód nélkül 
elhalt 8 tag, a nyudgijas tagok és özvegyekből elhalt 14, nagykorúságot 
elért 1 árva,férjhez ment 2 özvegy = 73. 

A 41 özvegy nyugdija tesz 3710 frtot, a 6 rendbeli árváé 457 
fr t 50 krt, a 10 nyugdíjazott tagé 1235 frt , összesen 5402 fr t 50 krt. 

Az egyházkerület régibb özvegyeinek segélyzése ez idő szerint még 
167 f r t 20 krt vesz igénybe. 

6. Örömmel jelenti az igazgató választmány, hogy az általa 5 év 
előtt készített valószínűségi számítás ekkoráig kedvezően helyt áll, ameny-
nyiben az 1882 év végére abban pénztári szaporodásúl 4431 fr t 16 kr 
lett felvéve, a tényleges szaporodás pedig, az időközben tetemesen alá-
szállott kamatláb daczára is 5447 f r t 28 krt tesz ki. 

7. A nyugdijintézeti tagok sorából, tartozásukkal együtt töröltettek 
Chotvács Mihály ránki, Záhorszky Lajos stószi, Topperczer Károly zsá-
kóczi, Klenner Sámuel svedléri tanítók s az elköltözött Benjacs János. 

Ezen jelentésből örömmel meriti a gyűlés azon megnyug-
tató tudomást, hogy az intézet, daczára a nyomasztó idővi-
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szonyoknak, a jövőre nézve is szép sikerrel biztató folytonos 
gyarapodásnak örvend s ügyei kifogástalanul, gondosan és 
lelkiismeretesen vezettetnek, amiért is Scheífer Gusztáv pénz-
tárnoknak, kit a múlt évre nézve a további számadástétel 
kötelezettsége alól ezennel feloldoz, valamint az igazgató vá-
lasztmánynak is méltányló elismerését szavaz. 

XXIV. (B.) U. a. jegyzőkönyv XXV pontjánál olvastattak az egy-
házkerületi pénztárak megvizsgálását íeljesitett bizottságoknak jelen-
tései, melyek a pénztárak állását következőleg tüntetik fel: 

A) Az egyházkerületi közpénztár 
bevétele 1882 évben . . . . . . 2800 fr t 51 kr, 
kiadása „ „ 4616 „ 44 „ 

tulkiadása . . 1815 fr t 93 kr. 

Vagyonállása: 
1. Régibb tőkékben 35640 fr t 35 kr, 
2. Uj tőkékben 1297 r> 33 n 
3. Kamat-hátralékokban 69 » 80 n 
4. Cathedraticum és agentiale hátralé-

kokban 89 » 67 y> 
összesen . . 37097 f r t 15 kr. 

Levonva ebből a tanitóképezdei pénztár-
ból előlegezett fentebbi tulkiadást . . . 1815 n 93 » 

tesz az 1882 évi vagyonállás . . . 35281 fr t 22 k r t ; 
az 1881 évi vagyonállás volt . . 35528 55 80 kr 

tehát a vagyon apadása 1882-ben. 247 f r t 58 kr. 

B) Hittanintézeti alap. 

Vagyonállás : 
A rozsnyói takarékpénztárban 

elhelyezett tőkékben 4398 fr t 84 kr, 
Magyar papirjáradékban 8045 5 ) 45 

összesen: 12444 fr t 29 kr. 

A takarékpénztári tőkéből papirjáradék 
kötvények vételárának pótlására kivétetett 210 fr t 45 kr, 

1882 évi vagyonálás e szerint: 12233 f r t 84 kr. 
Az 1881 évi vagyonállás volt 7048 fr t 72 kr, 

tehát az 1882 évi szaporodás 5185 frt 12 kr. 
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C) A kerül, tanítóképző intézet alapja. 
Bevétel 1882 évben 9736 fr t 41 kr 
Kiadás „ „ 7660 V 35 n 

Pénztári maradvány 2076 f r t 06 kr. 

Yagyonállása: 

1. Pénztári maradvány 1882 évben 2076 fr t 06 kr 
2. Tőkékben 94059 r> 17 » 

3. Uj tőkékben 1856 V 26 n 
4. A kerül, közpénztárnak előleg . 1815 7) 93 » 

5. Kamathátralékokban 104 n 80 # 

6. Leszich Edénél elmaradt kamat 16 n — 

Összes vagyon 1882 év végén ,99928 fr t 22 kr, 

Vagyonállás 1881 évvégén volt 96832 T) 77 » 

Szaporodás 1882 évben 3095 fr t 45 kr. 

D) Tűzkár elleni kerül, biztosítási alap. 

Vagyonállás 1881 év végén . . . 4493 frt 10 kr 
Bevétel 1882 évben 493 » 61 n 

összesen 4986 frt 71 kr. 

Kerül, árvaháznak átadatott 4493 f r t 
A közpénztárnak visszatérített 

1881 évi előleg . . . . 57 „ 19 kr 

összes kiadás 4550 frt 19 kr 

Vagyonállás 1882 év végén 436 f r t 52 kr. 

E) Máday alapítvány. 

Bevétel 1882 évben 2955 fr t 20 k r 
Kiadás „ „ 100 » — » 

Vagyonállás 1882 év végén 2855 fr t 20 kr 
Vagyonállás 1881 év végén volt 2808 » 09 n 

Szaporodás 1882 évben 47 frfc 11 kr. 

F) Kerületi tudományi pénztár. 

Bevétel 1882 évben 1512 f r t 97 kr 
Kiadás ,, „ 923 n 84 n 

Pénztári maradvány 589 fr t 13 kr 
9 
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Vagyonállás: 

1. Tőkékben 15038 fr t 50 kr 
2. Elmaradt kamatokban 8 » 25 » 

3. Pénztári maradvány 589 » 13 

összesen 15635 f r t 88 
A vagyonállás 1881 év 

végén volt 15551 » 24, 

szaporodás 84 fr t 64 kr. 

G) Kerületi segély pénztár. 

Bevétel 1882 évben 6490 f r t 07 kr, 
Kiadás „ „ 4918 » 98 » 

pénztári maradvány 1571 fr t 09 kr. 

Vagyonállás : 
Kerületi segélytartozások 3078 fr t 14 kr, 
Pénztári maradvány 1571 » 09 » 

összesen 4649 f r t 23 kr, 
vagyonállás 1881 év végén volt 4517 fr t 43 kr, 

szaporodás 131 f r t 80 kr. 

H) Zsedényi alap, 
mely néptanitók jutalmazására van rendeltetve, az 1882 év végén 

következőleg állott : 
Bevétel 1882 évben 3158 frt 45 ki-
Kiadás „ „ 3145 „ 55 „ 

Pénztári maradvány 12 fr t 90 kr. 

Vagyonállás: 
1. Záloglevelekben 20000 f r t 
2. Takarékpénztárban 12 n 90 kr, 

összesen 20012 frt 90 kr, 
vagyonállás 1881 év végén volt 19927 fr t 61 kr, 

szaporodás 85 fr t 29 kr. 
Ezen jelentések alapján meggyőződvén a gyűlés a pénztáraknak 

rendes és lelkiismeretes kezeléséről, megismervén nevezetesen azt, hogy 
a kerül, közigazgatási pénztárt Markó János pénztárnok hanyatló egész-
sége daczára az 1882 év végéig kezelte, ekkor pedig az 1882 évi szá-
madások berekesztése után a kerül, közpénztárt, Máday alapítványt 
tüzkárbiztositó alapot és a kerül, tanítóképző intézeti pénztárt, illetőleg 
az ezekhez tartozó okiratokat, értékpapírokat és készpénzt Lichtenstein 
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József újonnan választott kerül, közigazgatási pénztárnoknak a pénztár-
vizsgáló bizottság előtt hiány nélkül á tadta : Markó János pénztárnok-
nak ezúttal a végleges felmentést megadja és neki eddigi buzgalmáért 
és fáradozásáért jkönyvileg elismerést és köszönetet szavaz. — Hasonló-
képen elismerése és köszönet nyilvánítása mellett megadja a gyűlés a 
felmentést az 1882 évi számadásokra vonatkozólag Szontagh József 
pénztárnoknak is. 

Ugyancsak ezen jelentések kapcsában s azok alapján a gyűlés még 
a következő határozatokat hozza: 

1. Elfogadja a közigazgatási pénztárt vizsgáló bizottságnak 
javaslatát, melyszerint a hittanintézeti alap, mely jelenleg 12233 
fr t 84 krt tesz, a közigazgatási pénztárnoktól, a nála utóbbi 
években nagyon felszaporodott pénzekre való tekintetből, el-
vétetvén, a túdományi pénztárnok kezelése alá bocsáttassák s 
amennyiben a bizottság ez irányban az uj közigazgatási 
pénztárnoknak hivatal-foglalása alkalmával már tényleg intéz-
kedett is, ez intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. Felhatalmazza a gyűlés a közigazgatási pénztárnokot, 
hogy a kerül, közpénztár részére a tanitóképezdei pénztárból 
előlegezett 1815 frt 93 krt a közpénztárt illető takarékpénz-
tári betétekből visszatérítse. 

3. A ker. tanítóképző intézet pénztárára és számadására 
vonatkozólag: 

a) Leszich Ede 100 frtos és Haan Lajos 150 frtos tar-
tozásának behajtására nézve a birói uton való szorgalmazás 
elrendeltetik, — 

b) a Zelenay alapítványnak évenkint 125 frtot tevő ka-
matjai az alapító kívánsága szerint most már a pozsonyi theol. 
akadémiát illetvén, a tanítóképezde ez összeg további élveze-
tétől elesik, — 

c) a hegyaljai esperesség az 1882 évi nagypénteki offer-
toriumot 1883 január 31-ig be nem küldvén, e mulasztásnak 
igazolására felhivatik, — 

d) hogy a tan. képző intézet bevételei és kiadásairól az 
egyházkerület teljes áttekintést nyerhessen, az eperjesi colle-
gium igazgatósága utasittatik, miszerint a tan. képezdei tápinté-
zeti supplicatió czimén befolyt összeget az egyházkerületi ké-
pezdei pénztárba szolgáltassa be. 

4. A tudománvi pénztárra nézve. — a 6 %-os aranyjá-
9* 
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radék convertáItatván, a felmondott 2 drb 500 frtos aranyjá-
radék 4%-osra való convertálásával a pénztárnok megbizatik. 

5. Végül, a bizottsági jelentések ujolag panaszkodván a 
felett, hogy a múlt évi kerül, gyűlés megintő határozata da-
czára a kerül, segélytartozásokból igen csekély törlesztés tör-
tént, a gyűlés megújítja múlt évi megintő határoza-
tát s az esperességek elnökségeit újból utasítja, hogy ezen 
kerül, segélytartozásoknak behajtása iránt esperességeikben 
szigorúan intézkedjenek. 

XXV. (F) Superintendens úr jelenti, miszerint azon körülménynél 
fogva, hogy az egyházkerületi közigazgatási pénztár a legújabb pénztár-
nokválasztás folytán az egyházkerületi pénztárakat ellenőrző és vizsgáló 
bizottság székhelyéről Rozsnyóról Miskolczrá szállíttatott át s igy a ne-
vezett bizottság annak kezelése körül az eddigi ellenőrző és közreműködő 
befolyást nem gyakorolhatja: indittatva érezte magát úgy a nevezett 
pénztár érdekében, mint az ezt egyenesen kérelmezett új pénztárnok 
könnyebbségére a kerületi gyűlés utólagos jóváhagyásának fentartásával 
Zelenka Pál lelkész elnöklete alatt a miskolczi egyház következő szak-
értő és megbízható tagjaiból: u. m. Fischer Lajos, dr. Glósz Károly, dr. 
Markó László, Radvány István és báró Radvánszky Géza tagokból az egy-
házkerületi közigazgatási pénztárhoz egy „pénzkezelő bizottságot" nevezni 
ki, mely intézkedéséhez Superint. úr most már a közgyűlés jóváhagyá-
sát kéri. 

Ennek kapcsában jelenti továbbá Superint. úr, hogy a fenti pénz-
kezelő bizottság — szintén utólagos jóváhagyás fentartásával — néhai 
Fűrész Ferencz örököseitől 4520 frton pénzintézeti részvényeket vásárolt 
s kikéri ez ügyben is a gyűlés intézkedését. 

A gyűlés Superintendens úrnak a miskolczi pénzkezelő 
bizottság kinevezésére vonatkozó intézkedését jóváhagyólag tu-
domásúl veszi s e bizottságot további áldásos munkásságra 
liivja fel: a részvények megvételét azonban, miután ilyetén 
nagy árhullámzásnak alávetett, nem tőzsdeképes magánintézeti 
papirosokat a minden nyerészkedő koczkázatoktól távol tar-
tandó közpénzek befektetésére alkalmasaknak egyáltalán nem 
tarthat, nem engedélyezi, sőt szabályúl kimondja a jövőre 
nézve is, hogy valahányszor annak szüksége merülne fel, mi-
szerint a kerület pénzei értékekbe helyeztessenek el, ezek 
mindenkor a kerületi elnökség előleges tudtával, csakis biztos 
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alapokon nyugvó s biztosan kamatozó állampapírokba fektet-
tessenek. 

XXVI. (H) Olvastatott a nyíregyházi városi k. ig. tanácsnak 1882 
aug. hó 12-kén kelt átirata, melyszerint a nyíregyházi városi képvise-
leti gyiilés 1880 évi deczember 17-én 13063 sz. a. kelt s jegyzőkönyvi 
kivonatban Superintendens úrhoz beküldött határozatának megfelelőleg 
Nyíregyháza városa az eperjesi kerületi tanítóképző intézetre tett 600 
frtnyi alapítványának feltételeihez továbbra is ragaszkodik s az 
alapítványi kamatot — mely 1880 ápril 1-étől a régi 7%-tóli helyett 
csak 6% al fog számíttatni — csak is oly feltétel mellett rendeli ki-
adatni, ha az ev. tiszakerület az alapítványi levél értelmében fog eljárni. 

Tudomásul vétetett. 

XXVII. (F) A mult évi közgyűlés jkönyvének XXX pontjánál olvas-
tatott a tanodai bizottságnak a kerületünkben fenálló középtanodák és 
felsőbb tanintézetek 1882 3 állapotát részletesen feltüntető jelentése, mely 
szerint 

1. Gymnasium ez idő szerint 8 létezik egyházkerületünk területén 
és pedig 4 teljes nyolczosztályú, 2 hatosztályú, 1 négyosztályu és 1 
háromosztályú. Ezen középtanodák összesen 62 tanteremmel rendelkez-
nek, ide nem számítva a főgymnasiumok u. n. dísztermeit. Eperjes és 
Rozsnyó kivételével, tesz ezen tanodák pénzalapja tökében 432858 frtot, 
mely tőkék 21612 fr tot kamatoznak. A gymnasiumok összes jövedelme 
tett 102255 fr t 49 krt, mely főösszegben a tandíj 23657 frt 35 krral, 
a könyvtári illetékek 1398 frttal, az élelmezési dijak 34278 frttal sze-
repelnek. A kiadások tettek 95927 fr t 16 krt, mely összegből tanári 
fizetésekre 56197 frt, élelmezésre 38554 frt 96 kr, tanszerek szaporítá-
sára 2300 frt 80 kr esik. Középtanodáinkban működött a lefolyt tanév-
57 rendes és 39 rendkívüli, illetve segéd tanár. —A tannyelv mindenütt 
a magyar, kivéve Iglót, hol az az 1-ső és 2-ik osztályban kizárólag, a 
3-ik és 4-ikben túlnyomólag német és Kézsmárkot, melynek algymnasi-
uma vegyes (magyar-német) tannyelvű. A beiratkozott tanidók száma volt 
(1755 nyilvános, 67 magán) 1822, évközben kilépett 72, meghalt 3, 
maradt az év végén 1747 (41-el kevesebb mint az előző évben) és pedig 
anyanyelv tekintetében 1094 (62.6%) magyar, 507 (29%) német és 146 
(8.4%) tót, — vallás tekintetében ág. h. ev. 783 (44.8%), helv. hitv. 
313 (17.9%), rom. katli. 342 (19.6%), gör. kath. 35 (2%), izraelita 
274 (15.7%) — életkorra nézve volt 97 oly tanuló, kik a 19 évet el-
érték. Szorgalmi eredmény tekintetében a vizsgát te t t 1662 nyilvános 
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és 68 magán, összesen hát 1730 tanuló közül 306 jeles, 469 jó, 607 
elégséges, 333 elégtelen osztályzatot nyert, 15 pedig egy vagy más tan-
tárgyból vizsgálatlan maradt ; erkölcsi magaviselet tekintetében az álta-
nos eredmény jó — elutasitás esete egy fordult elő. Érettségi vizsgára 
jelentkezett 131, megvizsgáltatott 125 tanuló, kik közül 39 kitüntetés-
sel, 71 egyszerűen érettnek nyilváníttatott, 15 visszavettetett. A főgym-
nasiumot végzett tanulók közül 14 a theologiai, 24 a jogi, 18 a gyógy-
szerészi, 27 a gazdasági, 8 a bölcsészeti, 5 az orvosi, 8 a katonai, 9 
a hivatalnoki, 1 a tanári pályára készül. — A szabad tantárgyak kö-
zül az ének, zene, szép- és gyorsirás és a tornászat mindenütt, némely 
intézetben a rajz is tan i t ta to t t ; 131 ifjú tanulta (a 4 főgymnasumban 
és Rimaszombatban) a franczia nyelvet, 3 az angolt, mig más nyelvek 
tanúlásával — főkép Iglón és Rimaszombatban —• 68 ifjú foglalkozott 
gyorsirói körök voltak Kézsmárkon, Iglón, Rozsnyón, Eperjesen és 
Rimaszombatban, magyar önsegélyző és nyelvművelő körök a 4 fő- s a 2 
hatosztályú gymnasiumban, Kézsmárkon és Iglón pedig német nyelvmi-
velo körök is. A tanulók segélyeztetését illetőleg 824 tanuló élvezte a 
tápintézet és convictus jótéteményét, kik közül Rozsnyón, Iglón, Eperje-
sen, Rimaszombatban és Nyíregyházán 71-nek élelmezési dij czimén ösz-
szesen 2030 f r t engedtetett el, tandiyelengedésben 13 7 ifjú 1067 forint 
erejéig, Ösztöndíjban pedig 146 ifjú 2349 fr t erejéig részesült. Tanesz-
közök, könyvtárak, muzeumok, gyűjtemények gyarapítására 2300 forint 
fordíttatott. 

2. A kerületi hittanintézetnek az elmúlt tanévben kerületi segély-
ből 2400, a közigazgatási pénztárból 850, a tudományi pénztárból 500, 
tőkék kamataiból 159, collegiumi illetékből 210, összesen hát 4119 
forintnyi bevétele, — a működő tanárok fizetésére 3600, Hlavacsek ta-
nár nyugdijjára 400 frt , a theol. szakkönyvtárra 50, összesen tehát 
4050 frtnyi kiadása volt. Az ezen intézetre vonatkozó további részle-
tek a XXI pont alatt fordúlnak elő. 

i 
3. A kerületi tanítóképezde vagyona tett a múlt év végével 99928 fr t 

22 krt, — jövedelme 6542 15 krt, tényleges kiadása pedig 3_988 fr t 
16 krt . Ezen intézet állapota részletesebben a XXII pontban lett már 
ismertetve. 

4. A kerületi jogakadémián, mely négyévi tanfolyammal bir, 6 
rendes, 2 rendkívüli és 1 magán tanár működött. A hallgatók száma 44 
volt és pedig az első tanfolyamban 13, a másodikban 11, a harmadik 
vagyis államtudományiban 14, a jogtudományiban 6 ; honosság tekinte-
tében belföldi 43, külföldi 1; anyanyelv tekintetében magyar 43. német 



1; vallás tekintetében ág. ev. 15, helv. liitv. 3, rk. 11, gkath. 3, gkel. 
1, unitárius 1, izraelita 10. — Az első és második alapvizsgára jelent-
kezett 31 hallgató, kik közül 1 kitűnő eredménynyel, 26 egyszerűen 
képesittetett, 4 visszavettetett; államtudományi vizsgálatot tett 9, kik 
mind egyszerűen képesittettek; jogtudományi vizsgára jelentkezett 3, 
kik közül 2 egyszerűen képesittetett, 1 viszavettetett. A joghallgatók 
segélyegylete 3508 fr t 93 krnyi tőkével rendelkezett, melynek 163 fr t 
64 krt kitévő kamatjaiból 6 joghallgató segélyeztetett. 

E jelentés tudomásúl vétetett s a tanodai bizottságnak 
az összeállítás fáradozásáért köszönet szavaztatott. 

XXVIII. (H) U. a. j könyv XXXI pontjánál előterjesztetett az egyház-
kerületi népiskolai bizottságnak az 1882/3 tanévről szóló jelentése, mely 
szerint: 

I. Kerületünkben, melynek lakossága 141492 lélekkel van kimutatva, 
(a mul t évben csak 131293) tanköteles gyermek volt : 6 —12 éves 16411, 
12—15 éves 6140, összesen tehát 22551, még pedig 11489 fiu és 11062 
leány (378-al több, mint 1881/2-ben); egy tanköteles esett 6.27 lélekre; 
(tavaly 5.92-re). 

Tényleg pedig látogatta a mindennapi népiskolát 15126, az ismétlő 
iskolát 4564, a polgári iskolát 213, magán intézeteket 68, a középisko-
lát 381, összesen 20352, ezek közül 10496 fiu és 9856 leány, (szapo-
rodás 801) vagyis 89.7%, (a mult esztendőben 88.2%); iskolába nem 
jár t 2199 azaz 10.3% ftavaly 2622 vagyis 11.8%, két évvel ezelőtt 
14%.) — Népiskoláinkba jár t még 1695 idegen illetőségű vagy más 
vallású gyermek, vagyis 7.92%-ka a népiskolát látogatott összes gyer-
mekeknek. 

Az iskola-mulasztások száma tett félnapokban számítva 75422-őt, 
(tavaly 64980); ezért meg volt büntetve 870 szüle (1881/2-ben 699). 

II . Á tanitók száma 267 képesített, 58 nem képesített, rendes 278 
vagyis 85.6%, segéd 47 vagyis 14.4%, összesen 325. Köztük és velük 
működött 5 tanítónő (3 a VI sz. k. városi esperességben, 2 a XIII szep. 
városi esperességben) és 15 lelkész tanítói minőségben. Egy-egy tanítóra 
esett 64 gyermek. 

III. Felekezeti iskolája van a kerületnek 255, községi 11, az egy-
ház tulajdona 238, bérelt helyiség 17. Jókarban vau 215 (84.3%), rosz 
állapotban 40 (15.7%). Épült 2, javít tatot t 22 iskola. Tanterem van 
325, tanitólak 266, két leány egyházban a tanitólak egyúttal tanterem is. 
Az összes iskolák mellett van 145 faiskola, 40 tornahelyiség, 474 fe-
kete (fali) irótábla, 3229 fali olvasótábla, 787 fali térkép, 119 föld-



gömb, 4174 természetrajzi tárgy, 896 természettani eszköz. Az iskolai 
könyvtárakban található 8509 köt. könyv. 

IV. Az iskolák jövedelme. Készpénzben 82996 fr t 88 kr, terményekben 
pénzértékre véve 45094 f r t 28 kr, összesen 128091 frt és 16 kr. Ez 
származott 224573 fr t értéket képviselő ingatlanok jövedelméből, mely 
16843 fr t 56 krra megy fel, továbbá 171106 fr tnyi töke öszszeg 
kamat-jövedelméből, mely 10231 f r t 35 krt tesz ki, emel le t t 21537 fr t 
38 kr tandijból, 922 fr t állami segélyből, 26255 fr t 49 kr községi se-
gélyből, 49624 f r t 62 kr az egyházi pénztárakból és 2676 fr t 76 kr 
egyebekből. 

V. Az iskolák kiadásai: tanitók fizetésére 111602 fr t 36 kr 
(87.2%), segédtanítóknak 6594 fr t 40 kr, (5.15%), javításra 4539 f r t 
47 kr (3.5%), tanszerekre 932 fr t 70 kr, (0.73%), egyebekre 4422 f r t 
23 kr (3.41%). Átlag véve egy tanítóra 401 f r t 45 kr, egy segédtaní-
tóra 140 f r t 30 kr esik. Az összes kiadás 128091 frt 16 kr. 

Ezen adatok kapcsában panaszosan jelzi a bizottság, hogy a nép-
iskolai statisztikai ivek hozzája részben hiányosan, hibásan és megbiz-
hatlanúi kitöltve érkeznek meg, hogy azok esperességenkint való össze-
gezése gyakran hiányzik, hogy egyes kimutatások későn, nem egyszer 
julius végén küldetnek be, amikor is azok bizottsági feldolgozása s hi-
báik kijavítása a ker. gyűlésig lehetlenné válik s hogy végül maga a 
már 10 évvel ezelőtt megválasztott népiskolai bizottság részint elhalálo-
zások, részint egyéb változások folytán tagjainak számában megfogyott 
s újból volna megalakítandó, minélfogva mindezekre nézve kikéri a ker. 
gyűlés intézkedését. 

A közgyűlés a népiskolai bizottságnak nagy gonddal ké-
szült munkálatát méltányló elismeréssel fogadván, a felsorolt 
hiányok elenyésztetése czéljából 

a) utasít ja a statisztikai táblázatokat összeállító déká-
nokat, hogy a hozzájuk beérkező statiszt. adatokat ellenőrizzék, 
illetőleg az egyes rovatokat szabatosan töltsék ki, — 

b) felhívja az espereseket, hogy a nálok begyülő táblá-
zatokat vizsgálják felül és összegezzék, minekelőtte a bizottság-
hoz bekűldenék, — 

c) utasít ja ugyancsak az espereseket, bogy a népisk. 
statiszt. adatokat rögtön az iskolai év bezártával beszedvén és ha-
ladéktalanul összeállítván, legkésőbb julius 15-ig juttassák a bi-
zottsági elnökséghez és végül 
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d) a népiskolai bizottságot Fábry János XIII sz. városi 
főesperes elnöklete alatt Höntz Adolf, Wünschendorfer Károly, 
Diániska Andor, Wittchen Ede, Székely Gyula lelkész-, Róth 
Márton iglói gymn. tanár, Bőhmisck Ede, Augusztini Elek, 
Scholz Vilmos és Schumann Sándor tanitó-tagokkal újból 
alakítja meg. 

XXIX. (F.) Olvastatott mlts. b. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
úrnak Ácsán f. é. julius 23-án 6/83 sz. a. kelt levele, melylyel a f. é. 
egyetemes közgyűlést októberhó 10-ik és következő napjaira, az ezen 
közgyűlés fontosabb tárgyait előkészítő tanácskozmányt pedig október 
9-ének estveli 6 órájára hivja össze Budapestre, az ottani egyház dísz-
termébe, — 

mely ezen egyetemes közgyűlésre egyházkerületünk képvi-
seletében 

a) a világiak részéről az egyházkerületi felügyelő úr és 
az esperességi felügyelők, továbbá Bánó József, Szentiványi 
Miklós, b. Prónay Gábor, Spóner Andor, Szontagh Pál, b. Rad-
vánszky Béla, b. Radvánszky Géza, Radvánszky Károly, Pati-
nák Rudolf, Dessewffy Kálmán, Dessewffy Pál, Pfanschmiedt 
Triodeon, Probstner Arthur, Wieland Arthur, Dr. Marko Sán-
dor, Marko József Imre, Szirmay Ödön, Kubinyi Albert, Péchy 
István, Schmiedt Gyula, Benczúr József, Dr. Paczek Mór, Szon-
tagh Károly, Liszka József, Prónay József, Hámos László, So-
mogyi Gyula, Dr Szánthó Gyula, Topscher György, Dr. Lorx 
Sándor, Dr. Meskó László, Medveczky Sándor, Marton János, 
Palánszky Soma, — 

b) az egyháziak és a tanodák részéről pedig Superinten-
dens úr és a főesperesek, továbbá Zelenka Pál, Glauf Pál, 
Terrai Gyula, Ujágli Károly, Dianiska Andor, Czékus Gyula, 
Farbaky József, Baucsó Antal, Hörk József, Ziman János, Pákli 
Károly, Grósz Ernő, Hajcsi Sándor küldetnek ki, még pedig a 
VI. sz. k. városi főesperes Sztehló János és az iglói főgymn. 
igazgatója Ziman János, mint sorreudszerint következők az 
egyházkerületi pénztárból fedezendő s utólag felszámítandó uti 
költség s a gyűlés tar tama alatt kijáró 6 frtnyi napidíj 
mellett. 

XXX. (H) A m. évi ker. gy. jkönyvének XXVIII pontjánál olvas-
tatott a nmtgú m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 1882 

10 
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aug. 7-éről 15027-ik sz. a. kelt rendelete, melyben a tankötelesek ösz-
szeirásánál, a tanév betartását és az iskolába járatásnál a legszigorúbb 
eljárást követeli, —-

u. a. minisztériumnak 1882 szept 29-éről 1503-ik — a. kelt 
s z . 

leirata, melyben a pesti hazai L takarékpénztári egyesület zálogle-
veleit, a pénzügyi-, földmivelés- ipar- és kereskedelmi minisztérium intéz-
kedése folytán a közigazgatás minden ágazatában üzleti biztosítékul és 
bánatpénzűi elfogadhatóknak nyilatkoztatja ki, — 

u. a. minisztériumnak 1882 szept. 30-áról 1533-ik — a. kelt 
s z . 

leirata, melyben a tiroli vizkárosultak felsegélése tekintetében kiadott 
s 1882 szept. 25-éről 52180 sz. a. kelt belügyminiszteri felhívást közli 
és az egyházakat segélynyújtásra hivja fel, — 

u. a. minisztériumnak 1882 okt. 31-én 34746-ik sz. a. kelt leirata, 
melyben köztudomásra hozza, hogy a kassai Convictus O ap. kir. felsége 
rendeletéből visszaállíttatván, a Balassa Zsuzsánna-féle ösztöndíj kiosz-
tása, valamint a kisebb illetméuyü ösztöndijasoknak magasabb osztály-
ban való előléptetése beszüntettetik, de azok, kik az ösztöndijat már 
élvezik, annak élvezetében meghagyatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1882 nov. 8-áról 33002-ik sz. a. kelt leirata, 
melyben a hitközségeknek az iskolai épületek tíizkárbiztositását a jánl ja ,— 

u. a. minisztériumnak 1882 nov. 10-éről 35794-ik sz. a. kelt ren-
delete, melyben a honvédköteles felszentelt egyének honvédsegédlelké-
szekké kinevezéséhez eddig szükségelt felszentelési okmány hiteles má-
solatának a zászlóalj-parancsnokságokhoz való beküldése feleslegesnek 
nyilvánittatik és a védtörvény 25 §-ának kedvezménye mellett beso-
rozottak hivatásszerű alkalmazását igazoló hivatalos értesítés beterjesztése 
elengedőnek jelentetik ki, — 

u. a. minisztériumnak 1882 nov. 30-áról 1633-ik — a. kelt le-
s z . 

rata, melylyel Sipos Orbán kir. tanácsosnak, Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megye alispánjának, biharmegyei tanfelügyelővé történt kinevezését adja 
tudtul, — 

u. a. minisztériumnak 1882 decz. 7-éről 37789-ik sz. a. kelt le-
irata, melyszerint Sebesztha Károlynak „a magyar nemzet története" 
czimü munkája a tanítóképző intézetek és polgári iskolák használatára 
engedélyeztetett, — 

u. a. minisztériumnak 1882 decz. 10-éről 38245-ik sz. a. kelt 
rendelete, melyszerint az 1882 39 t. cz. s az osztrák-magyar monar-
chia Lajtán túli részeiben 1882 okt. 2-án hozott törvény alapján a hon-
védség számára alkotott nősülési szabályzat értelmében, a honvédség 
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tettleges állományú havidíjas és legénységi egyénei csak illető előljáró 
honvédhatóságuk engedélyével nősülhetnek, — 

u. a. minisztériumnak 1882-ik decz. 10-éről 38951 sz. a. kelt le-
irata, melylyel a védtörvény némely szakaszait módositó 1882-ik évi 
XXXIX-ik törvényczikket, az ahhoz csatolt utasitással egyetemben, kü-
lönös figyelembe ajánlva a törv. czikk 4 §-át s az utasítások VI feje-
zetet, mint amelyek az egy éves önkéntesekről szólnak, a középtanodák-
nak tudomás és miheztartás végétt megküldi, — 

u. a. minisztériumnak 1883 febr. 15-én 1606-ik ein. sz. a. kelt 
s a m. k. közlekedésügyi miniszter abbeli intézkedését köztudomásra hozó 
rendelete, melyszerint a polgári vagy katonai hatóságok által egyes ma-
gánüzletekben megrendelt nyomtatványok a postán portomentesek, ha 20 
kilogramm súlyt meg nem haladnak, érték-nyilvánitással nincsenek el-
látva és „hivatalos felszólításra portomentes." felirattal birnak; — 

u. a. minisztériumnak 1883 márcz. 17-én 333-ik ein. sz. a. kelt 
leirata, mely a szerbiai és romániai consulok és követségek teendői 
iránt felvilágosítást és az ezekhez fordulók részéről követendő eljárást 
illetőleg utasítást nyújt, — 

u. a. minisztériumnak 1883 márcz. 18-áról 2 701 -ik sz. a. kelt 
leirata, melyszerint a középiskolai rendtartás 45 szakasza ugy módo-
síttatott, hogy a miniszteri felügyelet alatt álló intézetekben a maga-
viseleti „szabályszerű" és „rosz" érdemjegy közé a „kevésbé szabály-
szerű" érdemjegy is fölvétetett; — 

u. a. minisztériumnak 1883-ik évi ápr. 4-éről 8668 sz. a. kelt 
rendelete, melylyel Papiu János „legendariu teau carte" stb. czimü 
olvasókönyvét az iskolai használatból végleg kitiltja, — 

u. a. ministeriumnak 1883-ik évi ápril 1 5 - é n 12063-ik sz. a. 
kelt rendelete, melyben meghagyja, hogy az illeték-kiszabási kir. hivata-
lok és pénzügyi hatóságok által hivatalos czélokra bekivánt anyakönyvi 
kivonatokat és családi értesítőket a lelkészek bélyegmentesen szolgál-
tassák ki, — 

u. a. minisztériumnak 1883 ápril 22-éről 693-ik ein. sz. a. kelt 
leirata, melyben közzé teszi, hogy a magyar országos központi takarék-
pénztár betéti könyvei az államkincstár részérői egy évnél hosszabb időre 
nem terjedő ügyleteknél 5000 fr t erejéig, névértékben, a közigazgatás 
minden ágazatában üzleti biztosítékul elfogadtatnak, — 

u a. ministeriumnak 1883-ki ápril 27-éről 11325-ik sz. a. kelt 
leirata, mely az iskolai takarékpénztárak számadásainak vitele és ellen-
őrzése tekintetében ád utasítást, — 

10* 



u. a. ministeriumnak 1883 máj. 30-án 15700-ik sz. a. kelt leirata, 
melyben a Stampfel Károly könyvkiadónál Pozsonyban megjelent s 4 
f r t 50 kron kapható „a föld felületének főalakjai" czimli falitábla az 
elemi iskoláknál hézagpótló taneszközül ajánltatik, — 

u. a. ministeriumnak 1883 jun. 2-áról 937-ik ein. sz. a. kelt leirata, 
melyben köztudomásra hozza, hogy a pesti magyar kereskedelmi bank, 
a magyar jelzálog hitelbank és a pesti hazai I takarékpénztár-egye-
sület czimii részvénytársaságok záloglevelei a közigazgatás minden ágá-
ban üzleti biztositékul elfogadtatnak, — 

u. a. ministeriumnak 1883 jun. 3-án 16231-ik sz. a. kelt leirata, 
melyben a „der kleine ungarische Plutarch" czimü s Hetzel János 
temesvári iskolai igazgató által szerkesztett hazafias irányú füzetek a 
hazai németajkú iskolai- és népkönyvtárak használatára, valamint zár-
vizsgálati ajándékul ajánltatnak, — 

u. a. ministeriumnak 1883 jun. 6-án 8362-ik sz. a. kelt leirata, 
melyben az Erisman-féle „népszerű egészségtan" czimű 1 f r t árú 
munka, a tanintézetek elöljáróinak figyelmébe ajánltatik. 

E rendeletek s leiratok köröztetve lévén, tudomásúl 
vétettek. 

XXXI. (F) A múlt évi jkönyv XXIX pontjánál az egyházkerületi 
segély 

valamennyi esperesség belenyugvásával még az 1884-ik 
évre is — ez úttal utolszor — az eddigi összegben lett meg-
hagyva, vagyis járulni fog ehez 
a) a VI sz. k. városi esperesség . . . 514 fr t 55 krral, 

Ezen összegből első sorban Superintendens úr és káplán-
jának évi dija, az eperjesi hittanintézeti tanárok évi fizetésé-
nek meghatározott részlete s a kerületi tanitóképezde tőkealap-
jára megszavazott 420 fr t lesz fedezendő, a maradvány pedig 
a zsinati költségek fedezésére gyűjtött tőkéhez csatolandó. 

6) a XIII szep. városi 
c) a VII bányavárosi 
d) a tátraaljai 
e) a gömöri 

f ) a kishonti 
g) a sáros-zempléni 
h) a hegyalljai 

55 

s igy a 8 esperesség összesen 3828 f r t 50 krral. 



XXXII. (F) Olvastatott az ezen jkönyv XIV pontja alatti határozat 
értelmében kimenesztett küldöttségnek az ösztöndijak kiosztására vonat-
kozó javaslata, melynek elfogadásával 

a) a Máday-féle 100 frtos ösztöndíj Szlávik Mátyás hit-
jelöltnek, — 

b) a kerület 200 frtos ösztöndíjjá egyenkint 100 frtjával 
Mayer Endre és Nemes Károly hitjelölteknek, — 

c) a Német István-féle 60 frtos ösztöndíj Szontagh Sán-
dor hitjelöltnek, — 

d) a Gömöri-féle 50 frtos ösztöndíj Kramer Lajos hitje-
löltnek, — 

ha azonban Szontagh Sándor ez idén külföldi egyete-
mekre nem menne ki, az esetre a Német István-féle 60 frtos 
ösztöndíj Krámer Lajosnak és a Gömöry-féle 50 frtos Kübicher 
Albert hitjelöltnek, — végül 

e) a Csiz-féle 25 frtos ösztöndíj Tavassy Lajos selmecz-
bányai akad. erdész-növendéknek Ítéltetett oda. 

XXXIII. (B.) A múlt évi k. gyűlés jegyzőkönyvének XXXIV pont-
jánál olvastatott a némethoni Gusztáv-Adolf egylet részéről az 1882 év 
folyamában küldött kegyadományoknak jegyzéke, melyszerint az 1882 
évben egvházkeríiletíinkben a következő egyházak nyertek segélyt: Ger-
lachfalu 350 fr t 88 krt, Nagy-Várad 123 f r t 98 krt, a kassai tót egy-
ház 36 fr t 26 krt. Kölese 53 fr t 80 krt, a XIII városi esperesség 
özvegy-árva intézete 71 f r t 93 krt, Plavincza 175 fr t 44 krt, Szo-
molnok 116 fr t 96 krt , Stoósz 29 fr t 24 krt, Tokaj 7 f r t 2 krt, Uj-
Klenócz 35 fr t 9 krt, Vizesrét 17 5 f r t 44 krt, a kis-szebeni német 
egyház 9 f r t 36 krt. a kis-szebeni tót egyház 59 frt 47 krt, Miklósfy 
lelkész özvegye Ungvárott 7 f r t 60 krt, Összesen 1252 frt 47 krt. 

Közvetlenül kapott Rozsnyó a felsőbb leányintézetre a naueni nő-
egylettől 46 f r t 76 krt, a düsseldorfi nőegylettől 29 fr t 25 krt, a 
passewalki nőegylettől 20 fr t 47 krt, a nürnbergi nőegylettől 29 f r t 25 
krt , Összesen 125 frt 73 krt, mit a fenti összeghez hozzá adva tesz a 
főösszeg 1378 f r t 20 krt. 

A gyűlés a Gusztáv-Adolf egyletnek ezen testvéries áldo-
zatát köszönettel veszi tudomásul. 

XXXIV. (H) U. a. jkönyv XXXV pontjánál olvastatott a tiszake-
rületi gyámintézet Lőcsén 1883 aug. hó 14-én megtartott évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint: 

I. A folyamodványok felülbírálására kiküldött ker. bizottság vélemé-
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nyes jelentésében foglalt azon inditvány fogadtatott el, hogy a szeretet-
adományok kiosztásánál a következő szempontok legyenek irányadók: 

a) hathatósb gyámolithatás czéljából segélveztessék mennél kevesebb 
egyház, — 

b) nyujtassék a segély oda, ahol a protestantismus veszélyeztetve 
van, oda, ahol a gyámintézet anyaegyház-mentő és egyházgyülekezet-

• gyűjtő munkát folytathat, oda, ahol a mentési munka már megkezdetett, 
hogy lehetőleg a végsiker is biztosittassék és oda, a hol a hívek az 
önmentésben maguk is buzgólkodnak, — 

c) legyen különösen az autonom iskolaügy a gyámintézet gondozá-
sának tárgya, — 

d) az utasítások értelmében (8 p.) figyelembe ne vétessenek azon 
folyamodványok, melyek nem a megállapított kérvénymintában, hanem 
csak irott alakban terjesztetnek be. 

II. Az előző pontban emiitett irányelvek szemmel tartása mellett, a 
kerületünkből beérkezett 29 kérvény (más kerületből 1, külországból 1 
folyamodvány) felülbírálásáról szóló véleményes jelentés alapján: 

á) a 400 frtos nagy szeretetadományra az egyetemes gyáminté-
zetnél Hernád-Vécse ajánltatik, mi mellett tzen gyülekezetünk szorosan 
oda köteleztetik, hogy a nyerendő segélyt ez úttal tisztán és egészében 
csakis iskolája berendezésére fordítsa, — 

b) a kerületi gyámintézet szabad kiosztása alá eső összeg 5 4 — 5 4 
frtnyi egyenlő részösszegekben: Rás-Benyék, Nagy-Folkmár, Jólész, Tálya, 
Uj-Tátrafüred, Fűrész és Mernyik hét egyház között osztatik meg, — 

c) a gyámintézeti isteni tiszteleten begyült összesen 89 fr t 15 Va 
krnyi offertorium fele 44 f r t 58 krban Berki leány egy háznak adatik, — 

d) az egyetemes gyámintézethez az összes kérvények terjesztetnek 
ugyan fel, azonban különös pártfogásba a következő egyházak s a követ-
kező sorrendben a ján l ta tnak: 1. a kisszebeni magyar-német egyház, 2. 
Brusócz, 3. Hugyaj, 4. Miglész, 5. Tokaj, 6. Nag}'-Keresztúr, 7. Szántó. — 

e) a Gusztáv-Adolf egylethez beérkezett összesen 14 drb kérvény 
a következő sorrendben terjesztetik fel gyámolító segélyezés végett : 1. 
Hernád-Vécse, 2. a kis-szebeni magyar-német egyház, 3. Szántó, 4. 
Rás-Benyék, 5. Tálya, 6. Fűrész-Hacsava, 7. Megye, 8. a kis-szebeni 
tót egyház, 9. a kassai tót egyház, 10. a bártfai tót egyház, 11. Tót-
falu, 12. Krompách, 13. Szomolnok és 14. Hámor. 

III. Csiskó János ker. gyámintézeti pénztárnok sommás számadásos 
jelentése kitünteti, hogy az 1882|3-ik évi összes bevétel 2223 fr t 16 
kr volt. — Ezen összegből a határozott czélokra adott, egyes egyhá-
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zakiiak közvetlenül jut tatot t , tőkésített és folyó költségekre fordított 
összegek levonatván, a kerület rendelkezésére marad 968 frt 89 kr, mely 
összegnek felerésze az egyetemes gyámintézetet illetvén, marad a kerü-
letnél 484 frt 44 kr. 

Ezen összegből levonatván : 
а) a Leopoldiánumra a rendes évi . . . 50 frt kr. 
б) a rónapataki évi pótlék fejében . . . 22 f r t 76 kr. 
c) a felülbíráló biztos útiköltsége . . . . 5 frt — kr, 
cl) a gyámintézeti egyházi elnök uti költsége 

az egyet, gyámint. gyűlésre . . . . 25 fr t — kr, 

összesen . . 102 fr t 76 kr, 
marad ennélfogva szabad kiosztásra 381 frt 68 kr, amely összeg 54—54 
forintnyi részletekben az előbbi pont b) betűje alatt felsorolt hét egyház 
közé osztatván, a 3 fr t 68 krnyi többlet a jövő évi számlára iratik át. 

IV. Tapasztaltatván, hogy egyes folyamodványok formahiányokban 
szenvednek: felhivatnak az egyes esperességek gyámintézeti elnökségei 
és a lelkészek, miszerint csak a megállapított, nyomtatott kérvény-minta 
szerint kiállított folyamodványokat fogadjanak el, illetőleg terjesszenek 
be, mely minták a ker. gyámintézet egyházi elnökénél szerezhetők meg. 

V. A kiküldött számvizsgáló bizottság jelentvén, hogy az 1881 i2-ki 
gyámintézeti számadások rendben vezetetteknek találtattak : Csisko János 
ker. gyámintézeti pénztárnoknak buzgó és önzetlen fáradozásával méltán 
megérdemlett hálás köszönet szavaztatik s ugyan ő az 1881 2-ik évre 
a felelőség terhe alól feloldoztatik. 

VI. Gratz Mór VII bányavárosi esperes és göllniczbányai lelkész-
nek a gyámintézeti isteni tisztelet alkalmával tar tot t buzgó, épületes 
és jeles szent beszédéért köszönet szavaztatik. 

VII. Olvastatván az egyetemes gyámintézeti elnökségnek a kerü-
leti gyámintézetet f. é. októberhó 14-ére Békés-Csabára egyetemes gyám-
intézeti gyűlésre meghívó levele, e levél azon czélból, hogy tartalma és 
utasításai iránt egyes egyházaink annak idejében értesítve és tájékozva 
legyenek, az esperességek útján egyes gyülekezeteinkkel közöltetni ha-
tároztatott, a kerületi gyámintézet képviseletében Békés-Csabára az 
ikerelnökség, Materny János és Czékus Gyula lelkészek küldetvén ki. 

VIII. Miután a pénztárnoki jelentésből kitűnt, hogy egyes helyi-
egyházi és egyes esperességi gyámintézetek a gyűjtés, segélykiosztás, 
tőkésítés és számadásaik összeállítása alkalmával nem járnak el szo-
rosan az idevonatkozó alapszabályok és utasítások értelmében: annál-
fogva ezúttal is felhivatnak az egyes gyámintézeti gyűjtő és a gyüjté-
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seket kezelő közegek, hogy eljárásukban a gyámintézeti alapszabályokat 
és határozatokat szorosan szem előtt tartsák. 

IX. A jövő évben beadandó kérvények felülbírálására az utóbb el-
já r t bizottság küldetik ki, amely egyúttal az 1882/a-ik évi számadá-
soknak megvizsgálásával is megbizatik, jelentése annak idejében elvá-
ratván. 

A ker. közgyűlés a ker. gyámintézeti gyűlésnek intézke-
dedéseit és határozatait helyeslőleg tudomásúl veszi és a 
gyámintézetet s annak törekvéseit az egyházhivek pártfogásába 
ajánlja. 

XXXV. (H) Olvastatván a Superintendens úr elnöklete alatt Tillisch 
János dékán-tanár, Bancsó Antal coll. igazgató s r. hit tanár és Hörk 
József r. hit tanár és alkalmi jegyző jelenlétében sz. k. Lőcse városában 
1883-ik évi aug 9—13-ik napjain megtartott hitjelölti vizsgáról szóló 
jelentés, melyszerint a vizsgálat végeztével a jelentkezett 12 végzett 
hittanhallgató közül: Trornpler Ernő kitűnő, Szontagh Sándor dicséretes, 
Chotvács Pál, Dendely Samu, Hronecz József és Kaczián János jó, 
Bortnyik György, Demeter Sándor, Ivárgli Mátyás és Kübecher Albert 
elégséges osztályzattal hitjelölteknek nyilatkoztattak ki, a többi kettő, 
pedig egy évre visszavettetett és melyszerint Chotvács Pál magyar-
német-tót, Trornpler Ernő, Szontagh Sándor, Kübecher Albert és De-
meter Sándor magyar-német, Ivárgli Mátyás magyar-tót, Hronecz Jó-
zsef, Kaczián János, Bortnyik György és Dendely Samu magyar nyelven 
való egyházi szolgálatra képesittettek, — 

tudomásul vétetett. 

XXXVI. (F) A jövő évi kerületi gyűlés 
a nyíregyházi egyház kebelében lesz megtartandó. 

XXXVII. (F) A m. é. gyűlés jkönyvének XXXIX pontjánál olvasta-
tott a tűzkár elleni tömeges biztosítás ellenőrzésére kiküldött bizottság-
nak jelentése, melyszerint: 

1. A Fonciere biztosító intézet a kerületbeli összes egyházakon kö-
vetelt 3039 fr t 67 krnyi dijakból a kerületi pénztár javára eső 303 
f r t 96 krt már a ker. pénztárnok kezéhez beszolgáltatta. 

2. Ezen díjkövetelésre nézve tartozásban maradtak Kis-Szlabos, Pé-
termány, Oláhpatak. Gócs, Markuska, Sebespatak, Rekenye, Kraszkó, Lu-
kovistye, Tiszólcz, Lapos, Mernyik, T.-Izsép, Mihalko, Fancsal és Kölese, 
összesen 178 f r t 46 krral. 
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3. Az intézet szerződésileg elvállalt kötelezettségének a lefolyt év-
ben is elismerést érdemlő pontossággal tett eleget. 

Ezen jelentés tudomásúl vétetvén az esperességek elnök-
ségei újból felhívatnak, hogy a hátrálékban maradt egyháza-
kat díjtartozásaik kiegyenlítésére a legerélyesebben hívják fel. 

XXXVIII. (H) Olvastatván a hegyaljai esperességi elnökség által 
az elemi iskolák részére az esperességek véleményeinek lehetőleges ösz-
szeegyeztetésével az eperjesi javaslat szellemében, a mult évi ker. gyül. 
jkönyvének 40-ik pontjában nyert megbizás folytán elkészített s a ker. 
gyűléshez beterjesztett vallástanitási tanterv, 

a gyűlés a hegyaljai esperességi elnökség, mint kiküldött 
bizottság munkálatának méltányló elismeréssel való fogadása 
mellett, mivel az mindazáltal csakis az osztályonként külön 
tanítóval biró hatosztályú népiskolákat tar tot ta szem előtt, 
megbízta Hörk József eperjesi r. hi t tanárt és a vallástanítás 
terén szakírót, hogy készítsen egy, mind az egy-, mind pedig 
a több tanítóval biró négy és hatosztályú elemi népiskolákra 
szóló tantervet, mely a benyújtott dolgozat elveinek és össze-

- gyűjtött anyagának felhasználásával részletesen állapítsa meg: 
mit, mikor, milyen terjedelemben, milyen mértékben és modor-
ban kelljen tanítani, hogy egyrészt a jelenkor paedagogiai 
elveinek, másrészt az ev. egyház által a vallástanitáshoz fűzött 
jogos igényeknek és várakozásoknak elég tétessék, munkálatá-
nak beterjesztésére határidőül 1884 május 1-seje tűzetvén ki. 

XXXIX. (F.) A mult évi gyűlés jkönyvének XLI pontjánál olvasta-
tott Gáspáry János eperjesi orgonásznak jelentése, melyszerint a fent-
hivatolt j könyvi pontban nyert megbízatásához képest az egyházkerület 
által elfogadott német iskolai chorálkönyvének kinyomatására nézve ma-
gát úgy a bel-, mint a külföld ismert kiadóival érintkezésbe tette. Ezek 
között a budapesti Kókai Lajos ajánlkozott, hogy ha a kerület őt e 
vállalatban 500 írttal segélyezi, akkor ő e művet kiadja és az első 
kiadás elkelte ú tán a szerző részére 200 fr tnyi tiszteletdijat biztosit, ki 
ismét kijelenti, hogy ő ez esetben ezen tiszteletdijat felerészben a ker. 
árvaházra, felerészben pedig a ker. hittanintézetre előre is ünnepélyesen 
felajánlja. Ezen ajánlat el nem fogadása esetén szerző szerint a mű 
csak a kerület saját kiadásában jelenhetne meg, mit ö, tekintettel a 4 
egyházkerület 134 tisztán német ajkú egyházában kimutatott 22092 

11 
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iskolás gyermek tekintélyes számára, mint esetleg szépen jövedelmező 
vállatot, ajánlatba is hoz. 

Miután a kerület egyrészt ezen, megbízható szakértők 
részéről ajánlott műnek kiadását őszintén óhajtja, másrészt 
azonban anyagi erejét felülmúló áldozatokat nem hozhat s 
koczkáztatott vállalatokba nem bocsátkozhatik: annálfogva 
Kókai Lajos ajánlata mellőztetik és Superintendens ur felké-
retik, hogy a német ajkú hazai egyházakhoz az általuk igény-
lendő példányszámok iránt kérdést téve, az eredményt szer-
zővel tudassa, ki ha számot vetve magával azon meggyőző-
désre jutna, hogy vállalata magát kifizetné, művét saját szám-
lájára nyomassa ki s a jövő gyűlésen tegyen ez iránt jelentést. 

XL. (F.) U. a. jegyzőkönyvi pontnál bemutatja Superintendens ur 
Nagy Lajos nyíregyházi orgonásznak szintén kerületi megbízás folytán 
magyar és tót ajkú iskolák számára irt s immár elkészült choral-
könyvét, — 

mely, szakszerű megbiráltatás czéljából Wagner Vilmos 
lőcséi, Maszriy Pál rozsnyói és Kubicsek Károly dobsinai 
orgonászoknak adatik ki oly felhívással, hogy arra vonatkozó 
véleményes jelentésüket a jövő évi közgyűléshez terjesszék be. 

XLI. (B) U. a. jkönyv XLII pontjánál olvastatott a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 1883 januárhó 24-én 27864 sz. a. kelt 
leirata, melyben tudatja, hogy az 1882 évre a kerületnek kiutalványo-
zott 5000 fr tnyi államsegélyről szóló, hozzá felterjesztett számadásokat 
megvizsgálván, azokat helyeseknek találta. 

Tudomásul vétetik. 

Ezzel összefüggőleg olvastatott u. a. minisztériumnak 1883 májushó 
19-én 16753 sz. a. kelt leirata, melyben tudatja, hogy az 1883 évre 
egyházkerületünk részére járó 5000 fr tnyi államsegélyt folyóvá tette. 

Tudomásul vétetvén, az 5000 frtnyi államsegélyből — 
az eddigi határozatok értelmében — 500 fr t a kerül, nyugdíj-
intézet tőkéjének gyarapítására, 250 f r t az egyetemes egyház 
szükségleteinek fedezésére és 4250 fr t a kerületi hittanintézet 
alapjánák növelésére fordítandó. 

XLII. (F) U. a. jk. XLIV pontjánál olvastatott a nm. m. k. vallás-
és közoktatási minisztériumnak Budapesten f. é. májushó 27-én 17345 
sz. a. kelt leirata, melyben tudtul adja, miszerint az igazságügyi mi-



— 83 — 

niszter úr az egyházkerületnek az 1881-iki iglói közgyűlésből hozzája 
feliratilag intézett azon kérését, hogy a munkácsi fegyházban letartóz-
tatva lévő ág. h. ev. fegyenczek lelki gondozása a hosszú évek során át 
fenáílott gyakorlathoz képest s az eddigi díjazás mellett ezentúl is az 
új-klenóczi ág. ev. lelkészre bizassék, nem hajlandó teljesíteni azon ok-
ból, mert a nevezett helyen az ág. ev. fegyenczek csekély száma a hi-
vatott felterjesztés óta sem növekedett s mert az ottani fegyházban 
állandóan alkalmazott ref. lelkész az ág. ev. hivek lelki gondozását is, 
még pedig illő tekintettel a 2 felekezet között fenforgó amúgy is lényeg-
telen eltérésekre, a vallásos érzelem megsértése nélkül teljesítheti, mint 
ahogy a lipótvári fegyintézetnél állandósított ág. h. ev. lelkész ezt 
viszont az ott letartóztatva lévő reform, vallású fegyenczekkel teszi. 

Tudomásúl vétetik. 

XLIIL (F) Olvastatott az egyházkerületi törvényszéknek Rozsnyón 
f. é. ápr. 18-án megtartott ülésében hozott azon végzése, melyszerint a 
félfizetés mellett elmozdított f.-pokorágyi lelkész Czavar András, ki a 
papi fizetésének kiadatása és hátralékainak behajtása iránt általa a f.-po-
korágyi egyház ellen a kishonti esperességi törvényszék előtt folyamatba 
tett peres ügyben 1882-ik évi szept. 20-án hozott elsőbirósági Ítéletet 
fellebbezte az egyházkerületi törvényszékhez, ezen fellebbezésével mint 
elkésettel elutasittatott s a jogerőre emelkedett elsőbirósági Ítélet végre-
hajtása elrendeltetett. 

Tudomásúl szolgál. 

XLIV. (B) A mult évi gyűlés jkönyvének XLVII pontjánál olvas-
tatott a kerül, tanári értekezletnek a kerül, gyűlés elé beterjesztett je-
lentése, melyben tudomására hozza a kerül, gyűlésnek, hogy a tanári 
értekezlet, és pedig mint „a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi fő- és 
középiskolai tanárok értekezlete" Lőcsén f. é aug. hó 13-án végleg 
szervezkedett és megalakult, elnökévé ez évben Bancsó Antal eperjesi 
collegiumi igazgatót, jegyzőjévé Zvarinyi Sándor kézsmárki lyceumi ta-
nárt választván. 

A gyűlés ezen jelentés alapján a tanári értekezletnek ily 
módon való megalakulását örvendetes tudomásúl veszi. 

Ugyanezen jelentés kapcsában a tanári értekezlet azon óhajtásának 
ád kifejezést, miszerint tekintettel az egyes középiskolák által követett^ 
nevezetesen pedig az állami és felekezeti középiskolákban érvényben álló 
tanterveknek különféleségére s ezen különféleség folytán különösen egyik 
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iskolából a másikba történő átlépések alkalmával felmerülő nehézségekre, 
készíttessék minél előbb egy az összes ev. felekezeti középiskolákat kö-
telező olyan egyetemes tanterv, amilyen már az 1881 évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 15-ik pontjában czélozva van s melynek köve-
tése nemcsak az előbb emiitett nehézségeket szüntetné meg, hanem a 
tanítás sikerére különben is jótékony befolyással volna. 

A gyűlés a tanári értekezletnek ezen óhajtását figyelembe 
véve, az egyetemes gyűlésre menendő képviselőinek utasitásúl 
adja, miszerint hivatkozással az 1881 évi egyet, gyűlés jkönyvé-
nek 15-ik pontjára, az abban kifejezett értelemben az egyet, 
középiskolai tantervnek elkészítését az egyet, gyűlésnél kérel-
mezzék, hivatkozva arra is, hogy középiskoláink az ez ügyben 
reájuk bizott előmunkálatokat már elkészítették. 

XLV. (F.) Olvastatott az eperjesi ker. collégium elöljáróságának a 
f. é. szept. 15-én érdemes tanára dr. Vandrák András tiszteletére, ta-
nári működésének 50-ik évfordulója alkalmából megtartandó ünnepélyre 
meghívó levele. 

A ker. közgyűlés meghatottan emlékezvén meg a tudo-
mány szolgálatában s fedhetlen becsületben megőszült jubiláns-
nak a jó, szép és igaz eszméjének terjesztése és megvalósi-
tasa körül egy áldott munkásságban félszázadra terjedt s 
vajha még hosszúra terjedendő közpályán szerzett bokros ér-
demeiről : ezen érzelmeinek külsőleg is kifejezést adandó a ne-
vezett ünnepélyre saját képviselétében az egyházkerületi kettős 
elnökség vezetése alatt, Brosz Jónát, Breyer Sándor, Lichten-
stein József, Keczer Miklós, Nagy László, Marton János, Top-
scher György, dr. Wittenberger János, Wittenberger Emil, 
Roxer Vilmos, Sztehlo János, Urbán Adolf, Fábry János, 
Materni János, Zelenka Pál, Gratz Mór, Osisko János, Strauch 
Béla, Dianiska Andor, Dianiska Albert, Farbaky József ta-
gokból összeállított ünnepi küldöttséget meneszt ki. 

XLVI. (F.) Olvastatott a VI sz. k. városi esperességnek indítvá-
nya az esperességek czélszerübb beosztása iránt, — 

mely uj beosztásnak sok tekintetben kívánatos voltát a 
gyűlés elismeri ugyan, de az időt ezen sok nehézséggel járó 
kényes feladat keresztülvitelére most alkalmasnak nem tar t ja . 

XLVIL (F.) Olvastatott a nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi mi-
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niszteriumnak Budapesten 1882 évi decz. hó 23-án 41453 sz. a. k. in-
tézvénye, melylyel Superintendens úr felhivatik, hogy miután az 187 5 
XXXII t. ez. 40 §-a értelmében a nem állami és nem községi tanítók-
nak az országos nyugdijalapból leendő nyugdíjaztatása eseteiben, a tettleg 
nyugdíjba lépes szükségességének és jogosultságának megvizsgálására 
bivatott bizottság az illető intézet főhatósága részéről két taggal egé-

o O o o 
szitendi ki : ilyen két-két tagot ág. h. ev. tanítóknak az országos tanítói 
nyugdij-alapból leendő nyugdíjaztatása eseteire az egyházhatósága alá 
tartozó minden köztörvényhatóság területére rendeljen ki. 

Ennek kapcsában jelenti Superint. úr, hogy a hivatolt miniszteri 
intézvénynek közlése mellett felhívta az esperességeket, miszerint a kebe-
lükbeli törvényhatóságok területére a fent megjelölt czélra hitfelekezeti 
biztosokúi alkalmas egyéneket hozzanak javaslatba, minek folytán 

1. Szepesmegye területére 
a) a VI sz. k. városi és a tátraal jai esperességek részéről Dianiska 

Andor lelkész, Szépréthy Ottó egyli. felügyelő és Kupecz Lykurg reáltanodai 
igazgató, — 

b) a XIII sz. v. esperesség részéről dr. Lorx Sándor iskolai fel-
ügyelő, Székely Gyula lelkész és Philippy János iglói tanitó, — 

c) a VII b. v. esperesség részéről Wittchen Frigyes lelkész, Brósz 
Adolf és Dirner Samu tanítók, — 

2. GomÖrmegye területére 
a) a gömöri esperesség részéről Maiéter Ede egyházi felügyelő, 

Vitéz Lajos lelkész és Hoznék Dániel tanitó, — 
b) a kishonti esperesség részéről Okolicsányi Gáspár egyházi fel-

ügyelő, Glauf Pál lelkész és Prúnyi Vilmos tanitó, — 

3. Sárosmegye területére 
a) a VI sz. k. városi esperesség részéről dr. Mosánszky Győző egy-

házfelügyelő, Novák Mihály lelkész és Csink János tanitó, — 
b) a sáros-zempléni esperesség részéről Dessewffy Lajos megyei 

pénztárnok és Novák Mihály lelkész, — 

4. Abaujmegye területén a VI sz. k. városi, a sáros-zempléni és a 
hegyaljai esperességek részéről dr. Alexy Lajos iskolai felügyelő, Csisko 
János lelkész és Mőszl Gusztáv tanitó, — 

5. Zemplénmegye területére a sáros-zempléni és a hegyalljai espe-
rességek részéről Szeghy Gyula s.-a.-újhelyi földbirtokos és Hankus Jó-
zsef megyei tisztviselő, — 

6. Borsodmegye területére a hegyalljai esperesség részéről Horváth 
Sándor gymn. tanár és ifj. Czékus István tanitó, — 
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7. Szabolcsmegye területére a hegyalljai esperesség részéről Palánszky 
Sámuel iskolai felügyelő és Farbaky József lelkész, — 

8. Biharmegye területére a hegyalljai esperesség részéről Rimler 
Károly lelkész és Winkler Lajos, — 

9. Szathmármegye területére a hegyalljai esperesség részéről Reők 
Pál egyházi felügyelő és Boros János lelkész hozattak hitfelekezéti biz-
tosainkul ajánlatba, 

mely ajánlatok a közgyűlés részéről egyhangú helyeslés-
sel elfogadtatván, nevezettek ezen minőségükben megerősíttettek. 

XLVIII. (F.) Az 1883-ik évi XXX t. cz. 38 §-ának követelményé-
hez képest a középtanodai tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályok ki-
dolgozására 

Jelenik-Almássy István collegiumi helyi felügyelőnek el-
nöklete alatt az eperjesi collegium tanári kara küldetik ki oly 
utasítással, hogy munkálatát és jelentését jövő 1884-ik évi 
május 15 napjáig nyújtsa be Superintendens úrhoz. 

XLIX. (F.) Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére 

Superintendens úr elnöklete alatt Szontagh Pál, Kramar-
csik Károly, Scheffer Gusztáv, Justh János, Madarász Pál, 
Markó Sándor és Farbaky József küldettek k i. 

Hitelesíttetett Rozsnyón, 1883 sept. 13-án. 

Jegyzették: Markó Sándor, Bancsó Antal, Hörk Jószef, 
Farbaky József. 

Szerkesztette Farbaky József. 
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A tiszai ágost. h. ev. egyházkerületi árvaházra befolyt ke-
gyes adományok kimutatása az 1882-ik évi aug. 8-ától az 

1883-ik évi aug, 8-ig. 

(Melléklet az 1883-ik évi ker. gy jkönyvónek X X pontjához.) 

I. Rendes tagok 100 frt töke vagy alapitványnyal. 
/ / 

Miskolczi egyház 100 frt, 0 felsége Ferencz József király 200 frt, 

nyíregyházi egyház 200 frt, összesen 500 fr t . 

II. Rendkívüli tagok 50 frt töke vagy alapitványnyal. 

Ketzer Miklós Kassán 50 fr t . 

III. Rendes tagok 3 évre 6 frt évi járulékkal. 

Jólsvai egyház 6 frt , pádári egyház 6 frt, meleghegyi egyház 6 frt, 
Dr. Markó Sándor Rozsnyón 6 frt, Lőcse városa 6 frt , Soós Vilmos Me-
rényben 6 frt, evang. nőegylet Miskolczón 188V2r-el2 frt, Teörök Vilma 
ugyanott 12 frt , confirmánsok u. o. 12 frt, Zelenka Pál u. o. 6 frt, 
Branschitz báró Rozsnyón 6 frt, Fábry János Iglón 6 frt, merényi egyház 
6 frt, sajó-gömöri egyház 3 évre előre 18 frt, stoószi egyház 6 frt, 
Klementisz-féle pénztár 6 frt, rimaszombati egyház 6 frt, Kalmár Imre 
Budapesten 6 frt, matheóczi egyház 6 frt , Sztehló János Eperjesen 6 frt , 
nagy-szlabosi papírgyár 10 frt, Szentiványi Géza 6 frt, gömör-panyiti 
egyház 6 frt, kövi egyház 6 frt , összesen 178 frt . 

IV. Rendkívüli tagok 3 évre 3 frt évi járulékkal. 

Perjési egyház 3 frt, Lavotha Vendel Pazdicson 3 frt, Scheiter 
Charolette 3 évre előre Rozsnyón 9 frt, Breuer SándorLőcsén 3 frt, 

Topertzer Albert 3 évre előre Bártfán 9 frt, Thern Ede Szomolnokon 3 frt, 
Újlaky Károly Merénvben 3 frt, kokovai egyház 3 frt, Kokova község 
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3 frt, GlaufPál Rimaszombatban 3 frt , Bartholomaeidesz László Jolsva-Tapló-

czán 3 frt , Linberger István Kézsmárkon 3 frt, miglészi egyliáz 3 frt, Simkovics 

Pál Pazdicson 3 frt, Kovács Géza u. o. 1 frt, Kocsenszky u. o. 1 frt, Karafiath 

Frigyes Budapesten 3frt, Scholtz Emil Mattheóczon 3 frt, müchlenbachi egyliáz 

3frt,Höntz Adolf Matheóczon 3frt, Zimmermann Arnold Ránkon 3frt, Osterman 

Pál u. o. 3 frt, Dianiska Albert K.-Szebenben 3 frt, Wittenberger Emil u. o. 

3 frt , Czirbesz József u. o. 3 frt , Greisinger Josephine u. o. 3 frt, 

malduri leány-egyház 3 frt , vibornai leány-egyház 3 frt, topporczi egy-

ház 3 frt, Novák Mihály Eperjesen 3 frt, Szépréty Ottó Lőcsén előre 3 

évre 9 frt , Dianiska Andor u. o. 9 frt, Hoepfner Gusztáv u. o. 9 fr t , 

Fuchs Ede u. o. 3 frt, Nagy Károly u. o. 1 fr t 50 kr, Nagy József 

u. o. 1 fr t 50 kr, Hajdú János Zsegnyén 3 frt, Hudacsek János u. o. 

3 frt, Menersdorfer Károly Gölniczbányán 3 frt , Patz Adolf u. o. 3 frt, 

Elischer János u. o. 3 frt , Fitzner Károly u. o. 3 frt, Elischer Emil 

u. o. 3 frt, Hudák Ede u. o. 3 frt, Szentiványi Antal u. o. 3 frt, Valko 

János u. o. 3 frt, Törköly János lelkész G.-panynyiton 3 frt, Faluba János 

tanitó u. o. 3 frt , összesen 167 frt. 

V. Pártoló tagok egyszer mindenkorra szóló adománynyal. 

A) B e l f ö l d i e k . 

Gömörpanyiti egyházhivek 5 frt, mellétei egyházhivek 85 kr, paz-

dicsi egyházhivek 6 frt , süvetei egyházhivek 23 frt , ráhói egyházhivek 

70 kr, iskolai növendékek szini előadásából Rozsnyón 4 f r t 10 kr, guly-

vészi leány egyház 64 kr, Zsarnoviczky István Eperjesen 5 frt , Bretz Sándor 

Jolészen 5 frt, Szontagh Miklós Tátrafüreden 5frt ,HerczoghÁrpád Késmárkon 

1 fr t , Marko & Weyden Budapesten 15 frt, jólsvai egyházhivek 39 fr t 15 

kr, Piringcr és Jóba Nyíregyházán 5 frt, Frantz Vilmos bártfai lelkész 1 fr t 

50 kr, Balló Miklós 1 frt, tűzkárbiztositó alapból 4493 frt, pádár-per-

jési egyházhivek 14 fr t 79 kr, veszverési egyházhivek 7 f r t 50 kr, 

Szontagh Imre Rozsnyón 3 frt, Kornitzky Lajos Miskolczon 50 kr,tályai 

egyházhivek 10 fr t 70 kr, szerencsi leány egyház 5 frt, betléri egyház-

hivek 6 f r t 80 kr, Szekeres György Rozsnyón 2 f r t 50 kr, egyetemes 

gyámintézet 40 kr, fekete-pataki egyházhivek 15 frt, új-klenóczi egy-

házhivek 2 f r t 30 kr, gócsi egyházhivek 1 frt, bártfai német egyház-
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liivek 25 frt, merényi egyházhivek 5 f r t 50 kr. egy mulató társaság 

Rozsnyón 2 f r t 24 kr, klenóczi egyházhivek 7 frt, Kármán Ede lelkész 

4 frt, karácsonyi offertorium Miskolczon 24 fr t 53 kr, gyűjtés egy 

közebéd alkalmával u. o. 35 frt, időközi kamat a begyűjtött pénzek után 

u. o. 3 fr t 13 kr, Prunyi Ede növendékei Chisnyón 1 f r t 25 kr, Becsei-

Ede Jólsván 1 frt, Czapf Aladár N.-Szlaboson 1 frt, durandi egyházhivek 

20 frt 85 kr, merényi egyházhivek 22 fr t 70 kr, sajó-arnóthi egyház-

hivek 7 fr t 45 kr, Szentiványi Miklós Sajó-Gömörön 10 frt, egy mulató 

társaság Rozsnyón 85 kr, oláh-pataki iskolai növendékek 1 f r t 50 kr, 

Kövi község 2 frt, alsó-sajói egyházhivek 12 frt 90 kr, henszkói egy-

házhivek 8 f r t 60 kr, kokovai egyházhivek 31 frt, rimaszombati egy-

házhivek 32 fr t 80 kr, tornallyai takarékpénztár 10 frt, rozsnyói 

coníirmansok 5 frt, kölesei confirmansok 82 kr, Frecska Albert Rozsnyón 

1 frt, pazdicsi egyházhivek 7 f r t 73 kr, rimabrezói offertorium 5 fr t 

71 kr, pongyeloki egyházhivek 1 frt, svábóczi egyházhivek 4 fr t 20 kr, 

ránki egyházhivek 4 fr t 61 kr, budaméri contirmánsok 80 kr, szirki 

egyházhivek 30 kr-, turcsoki egyházhivek 30 kr, eperjesi német-magyar 

egyházhivek 61 f r t 50 kr, sztrázsai egyházhivek 25 frt, topporczi egy-

házhivek 7 fr t 70 kr, Kajatna leányegyház 1 frt , női gyámintézet 

Rozsnyón 10 frt, lőcsei egyházhivek 115 f r t 77 kr, svedléri egyház 5 

frt, svedléri egyházhivek 15 fr t 34 kr, derencsényi egyházhivek 1 fr t 

61 kr, rimaszombati gym. ifjúság 2 fr t 25 kr, göllnitzbányai egyház-

tagok 32 fr t 60 kr, majerkai egyháztagok 1 fr t 79 kr, összesen 5261 

fr t 76 kr. 

B) K ü l f ö l d i e k . 
(Németországiak:) 

Liegnitzből 2 fr t 75 kr, Zedlinből 5 frt 85 kr, Lindenbergből 2 

f r t 92 kr, Schlochauból 5 f r t 88 kr, Militsből 1 fr t 76 kr, Roemer 

lelkész (Pfrondorf) 1 fr t 76 kr, Heck kisasszony és Sprengler özvegy 2 

f r t 63 kr, Russwurm leik. (Ziethen)4 fr t 10 kr, Bahr 1. (Waldeck) 2 frt 

93 kr, Palmer 1. (Finsterlohr) 1 f r t 76 kr, Werner 1. (Königsfeld) 1 

f r t 7 6 kr, Paul R. 1. (Müglencz) 1 fr t 76 kr, seehauseni G. A. 

fiókegylet 38 fr t 58 kr, Pia corpora egylet (Friedberg) 5 frt 

84 kr, gleiwitzi íiókegylet 11 fr t 70 kr, greifenbergi fiókegylet 
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17 frt 53 kr, königshüttei fiókegylet 29 forint 22 kr, Fiscli 

mann Vilmos (Zerbst) 8 frt 77 kr. Gleise K. (Hamburg) 28 

frt 14 kr, stuttgarti fiókegylet 58 frt 50 kr., mOhlheimi fiókegylet 

17 frt 55 kr, Schuchard 1. (Reinheim) 28 frt 6 ki\ freiburgi 

fiókegylet 29 frt 22 kr. altdammi egyh. pénztár 29 frt 22 kr, 

dammlacki egyh. pénztár 8 frt 77 kr, Senf lelkész (N.-Koetzig) 

1 frt 46 kr, Triebelből 59 kr, kupsi egyház 2 forint 93 kr, 

middendorfi lelkész 5 frt 83 kr, Fokisch lelkész (Gussow) 3 frt 

51 kr, graefenbergi egyházmegye 5 frt 97 kr, butzbachi egyház 

elöljáróság 2 forint 92 kr, rheinbischofsheimi dekanatus 10 forint 

88 kr, Krümmel 1. (Meiningen) 1 frt 75 kr, Schatz 1. (Grönenbach) 

7 frt 2 kr, Müller 1. (Groebern) 3 frt 71 kr, N. N. (Heinburg) 

1 frt 46 kr, sz.-nicolai egyháztanács 2 frt 92 kr, schroedti 

egyházi pénztár 8 frt 7 7 kr, Biedermann 1. (N.-Poplow) 2 frt 

34 kr, Messerschmidt 1. (Rosenthal) 1 frt 75 kr, Müller 1. (Greschen) 

1 frt 17 kr, Taubert 1. (Regenswald) 2 frt 92 kr, Schütt 1. 

(Neuenkirchen) 1 frt 75 kr, Mueller 1. (Rosenow) 1 frt 81 kr, 

Dr. Kühne 1. (Zerbst) 2 frt 92 kr, münschenhofi egyháztanács 

2 frt 34 kr, Feldner 1. (Wittelsheim) 2 frt 34 kr, Schattenburg 

superintendensné (Nord) 2 frt 92 kr, Holm 1., (Bergedorf) 1 frt 

75 kr, trachenbergi egyh. pénztár 1 frt 75 kr, Stern 1. (Denzlin-

gen) 9 frt 35 kr, Bierstedt 1. (Schwerin) 7 frt 60 kr, Besser 

1. (Friedensdorf) 5 frt 84 kr, Glümer tábornokné (Freiburg) 11 

frt 69 kr, Neumann 1. (Holzingen) 5 frt 84 kr, schluchterni lel-

készi hivatal 2 frt 55 kr, Kapf 1. (Zainingen) 1 frt 75 kr, 

Lemke 1. (Schlenzen) 1 frt 75 kr, Du Roi 1. (Remlingen) 9 frt 

35 kr, Greimeisen 1. (Binsförth) 1 frt 75 kr, Schettler 1. (Dessau) 

5 frt 85 kr, Goltsch 1. (Königswarthe) 2 frt 34 kr, Götsch 1. 

(Brüsewitz) 1 frt 75 kr, Sievers lelk. (Meinernsen) 7 frt 

2 kr, Mangelsdorf 1. (Schildesche) 6 frt 72 kr, Brede 1. (Güsten) 

J frt 51 kr, Reichert 1. (N. Berg) 1 frt 75 kr, Stariz 1. (Lenc-

sar) 8 frt 77 kr, trieszti fiókegylet 17 frt, hintersheimdorfi egy-

ház 3 frt, Pappel 1. (Tornhausen) 5 frt, lindenscheidi fiók-

egylet 11 frt 25 kr, Reimacher 1. (Velbert) 11 frt 25 kr, 
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sz.-györgyi egyliáztanács 5 frt 60 kr, Polster 1. (Grünberg) 84 kr, 
Koch 1. (Gröpelingen) 1 frt 16 kr, összesen 582 frt 72 kr. 

Összevonás. 

1. Rendes tagoktól 100 frtjával . . . . 500 frt kr 
2. Rendkívüli tagoktól 

50 frtjával 50 „ — kr 

3. Rendes tagoktól 6 frtjával l 78 

4. Rendkívüli tagoktól 3 frtjával . . . . 167 „ —- „ 
5. Pártoló tagoktól egyszer-

mindenkorra és pedig 

a) belföldiektől 5261 „ 76 kr 

b) külföldiektől 582 „ 72 „ 

tehát bejött kegyadományokból 

I883 aug 8-}gl 6739 frt 48 kr ; 

eliez hozzáadva az 1882 aug. 8-ig 

begyült kegyadományokat (lásd a 

múlt é.kerül. gy. jkvének függelékét) 3474 frt 04 kr, 

tesz az 1883 aug. 8-ig begyült 

kegyadományok összege 10213 frt 52 krt, 

kamatokból befolyt 254 frt 96 kr, 

összes bevétel hát 1883 aug. 8-ig 10468 frt 48 kr. 

Ebből levonva a kiadást: 

1. 1882 aug. 8-ig nyomtatványok 38 frt 58 kr 

2. 188? aug. 8-jg 
a) alapszabályok nyomatása 

és ragasztása . . . . 30 frt 

b) kérvények nyomatása a G. 
A. egyletekhez . . 300 frt 

c) postaköltség . . . . . 40 frt lOkr = 408 frt 68 kr, 

és igy tett az alap vagyon-
állása 1883 aug. 8-án 10059 frt 80 krt. 

Kelt Rozsnyón, 1883. aug. 8 
JUSTH JÁNOS s. k. 

ker. árvaházi pénztárnok. 
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TISZÁI ÁGOST. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 

1884-ik éri augusstus 20-ik és 21-ik napjain 

N Y Í R E G Y H Á Z Á N / 

MEGTARTOTT 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

NYÍREGYHÁZA. 
N Y O M A T O T T J Ó B A E L E K K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N , 

1884. 





A tiszai ágost. hitv. evaag, egyházkerület 
1884-ik évi augusztus 20-ik és 21-ik napjain 

NYÍREGYHÁZÁN 

nagyméltóságú PECHY TAMAS egy házkerü le t i felügyelő és főtisztelendő 
CZEKUS IST V AN super in tendens u r a k iker-elnöklete a la t t meg ta r to t t 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: 
I. A VI sz. k. városi esperességből: 

Brósz Jónát esper. felügyelő és Sztehlo János főesperes, ker. gyám-
ker. gyámint. vil. elnök, Bánó József int. egyh. elnök és eperjesi-, Csiskó 
az eperjesi eollegium kerületi felügye- János kassai-, Stranch Béla kis-szebeni 
lője, Gresch Ágost kézsmárld lyceumi lelkészek, Hörk József eperjesi colle-
felügyelő. giüini igazgató tanár, Tillisch János 

hittanintézeti dékán, Kaitsch Lajos 
eperjesi collegiumi-, Grósz Ernő és 
Zvarinyi Sándor kézsmárki lyceumi 
tanárok. 

II. A XIII sz. szepesi városi esperességből : 

Dr. Lorx Sándor iglói főgymua- Fábry János főesperes és iglói-, 
siumi felügyelő. Justh Samu István alesperes és strá-

zsai lelkészek, Ziman János iglói fő-
gymuasiumi igazgató. 

III. A VII bányavárosi esperességből : 

Dr Czölder Lajos gölniczbányai Gratz Mór főesperes és gölnicz-
presbyter és esperésségi gyámintézeti bányai-, Sztehlo András stoószi leiké-
elnök. szek, Küffer Tilmos merényi tanitó. 

1* 



IV. A tátra-aljai esperességből : 

l)r. Szontagh Miklós esperességi Szalagyi Mihály főesperes és top-
felügyelő. porczi lelkész. 

V. A gömöri 

Szontagh Bertalan esperességi 
felügyelő, Szontagh Pál, Marton János 
egyházkerületi jegyző és ochtinai-, 
Groó Yilmos pádári-, Kubinyi Géza 
geczeli-, Stefancsok Károly nagy-rőczei 
egyházfelügyelők, Gömöry Pál, Szon-
tagh Márton és Sárkány Kálmán 
dobsinai-, Prékopa Károly nagy-rőczei 
piesbyterek. 

sperességből : 

Id. Bartholomaeidesz László fő-
esperes és jólsva-taplóczai-, ifj.Bartholo 
maeidesz László csetneki-, Bartholo-
inaeidesz Gyula ochtinai-, Terray Gyula 
süvettei lelkészek, Scheffer Gusztáv 
nyugdijintézeti pénztárnok és rozsnyói-, 
Iíramarcsik Károly és Juszth János 
szintén rozsnyói főgymnásiumi tanárok. 

VI. A kishont! esperességből : 

Ur. Trajtb r István rimaszombati Czener Pál főesperes és szkálnoki-, 
presbyter. Reguly Pál alesperes és klenóczi-, 

Glauf Pál rimaszombati lelkészek. 

VII. A sáros-zempléni esperességből : 

Urbán Adolf főesperes és hanus-
falvai-, Chotvács Endre alesperes és 
budaméri-, Hajdú János zsegnyei-, 
Placskó István sókuti-, Simkovics Pál 
pazdicsi lelkészek, Chotvács Mihály 
ranki tanitó. 

VIII. A hegyalljai esperességből : 

Lichtenstein József esperes, fel-
ügyelő, Reök Pál nagykárolyi-, dr. 
MeskóPál nyíregyházi egyházfelügyelők, 
Kulcsár Károly miskolczi-, Grosz Sá-
muel tályai-, Pataki Lajos nyíregyházi 
egyházi gondnokok, Szepessy Gusztáv, 
Forgács János, Hamltel Yilmos deb-
reczeni-, Mezei Pál miskolczi-, Somo 

Bartholomaeidesz János főespe-
res és nyíregyházi-, Materny János 
alesperes és a.-szánthói-, Rimler Ká-
roly nagyváradi-, Honéczy Miksa to-
kaji-, Boros János nagykárolyi-, Hajász 
Pál tályai-, Turóczy Pál sajó-arnóthi-, 
Materny Lajos debreczeni-, Yida La-
jos újcsanálosi-, Czékus László köl-
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csei-, Farbaky József egyházkerületi 
főjegyző és nyíregyházi lelkészek, 
Horváth Sándor miskolczi-, Chotvács 
Ágost nyíregyházi gymn. igazgatók, 
Martinyi József, Szlaboczky Imre, 
Kovács János, Leffler Sámuel, Mé-
száros Ferencz nyíregyházi gymn. 
tanárok, Pazár Tstván nyíregyházi 
népisk. igazgató, Fiedler Sándor tályai-, 
Szónffy Gyula, Mráz Károly, Gdovin 
János, Habzsuda Dániel, Buhmann 
Andor, Stoffau Lajos, Andrássi Soma, 
Mácsánszky Lajos nyíregyházi tanítók, 
Nemes Károly lelkészjelölt 

s ezen kívül még számos más egyháztagok és más hiten lévő hallgatók 

Mely alkalommal: 
I. (F) A gyűlést megelőzött napon, aug. 19-én d. u. 5Va órakor 

gyámintézeti isteni tisztelet t a r t a to t t az ezen alkalomra virág és lomb-
fűzérekkel felékesített templomban, Glauf Pál rimaszombati lelkész magvas 
és lelkes szónoklata s a Nagy Lajos karnagy vezetése alat t közreműködött 
nyíregyházi dalárda öszhangzatos éneklése mellett. Az ežen alkalommal 
megtar tot t s 86 f r t 71 krt eredményezett offertorium fele az Ínséggel 
küzdő hernád-vécsei egyháznak lett ju t ta tva . Isteni tisztelet után a köz-
gyűlés fontosabb tárgyaira vonatkozó tanácskozmány t a r t a to t t a megye-
ház dísztermében. 

Aug. 20-án reggel a nagyszámban egybe sereglett gyűlési közönség, 
a ker. elnökség vezetése alatt, a templomba bevonulván, rövid reggeli 
isteni tisztelet ta r ta to t t , melynél, az előző napon közreműködött dalárda 
újabb lelkesítő ténykedése mellett, Farbaky József helybeli e. lelkész 
kérte le a gyűlés tanácskozmányaira a Szent Lélek segedelmét. Ezután 

II. (F) Kerületi felügyelő ur szívélyesen üdvözölvén az esperességek 
nagy számban megjelent küldötteit, azoknak figyelmét a gyűlés legfon-
tosabb tárgyaira előre is felhívta. 

Ily fontos tárgynak tünteté fel az u j egyházi rendezet kiegészítő 
részét képezni hivatott utasítási javaslatokat, melyeknek bölcs és áldásos 
elintézéséhez különösen kikérte a gyűlési tagok szives közreműködését. 
Talán sokkal hosszabbra nyúló tanácskozmányok tárgyát képezendi szóló 
szerint az iskolai ügy, mely az utolsó félszázad, különösen pedig a leg-
utolsó 20 év alatt, hazai és egyházi téren oly élénk mozgalmat keltett s 

gyí Gyula, Májerszky Béla, dr. Meskó 
László, Bencs László, Iíerekréthy 
Miklós, Kubas8y Gusztáv, Barzó Já-
nos, Szopkó Alfréd, Zajácz József, 
Kovács Pál, simái Palicz András, 
Krcsáh Ádám nyíregyházi presbyterek, 
Nikelszky Lajos, Meskó Elek, Ur-
sini Károly. 
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oly óriási fejleményeken kérésziül ment döntő kérdések között, egyike a 
legkiválóbbaknak s ma is messzekiható nagy horderejű átalakulásnak 
néz elébe. 

1848 előtt ugyanis — s ezt büszke önérzettel mondja szóló — hazai 
prot. különösen ág. h. ev. iskoláink jóformán vetély-társ nélkül hordoz-
tak elől a felvilágosodás és közművelődés zászlóit. Azóta — s szívből 
teszi hozzá, hogy hála légyen érte Is tennek! — a tanügy terén minden 
felól nagy fellendülés tapasztalható s nekünk most sem szabad hát ra 
maradnunk, magunkat tu lszárnyal ta tni engednünk. 

Ugydé, számot vetve erőinkkel, nem tagadhat juk el magunk előtt 
azt sem, hogy a magunk sa já t erejéből tanodáinkat a kor követelmé-
nyeinek szinvonalára emelni képtelenek vagyunk s ezen meggyőződés kö-
vetkeztében több felől té te t tek lépések az állami segély elnyerése i ránt . 
Már is ténynyé vált a dolog Rozsnyón, Rimaszombatban és folyamatban 
van Eperjesen, mely utóbbi tanodának, szerződési tervezetét az elnökség 
további intézkedés czéljából a gyűlés folyamán elő fogja terjeszteni s 
szóló felkéri a gyűlést, hogy e tekintetben is körültekintő bölcseséggel 
intézkedjék, meggondolva minden esetre, hogy tanintézeteink csakis ugy 
lesznek képesek feladatuknak becsülettel megfelelni, ha felszerelés tekin-
tetében is megfognak felelni a jelen kor fokozott követelményeinek. 

Eldöntendő lesz azon kérdés is, három évi tanfolyamú maradjon, 
avagy pedig 4 évi tanfolyamra rendeztessék-e be az Eperjesen létező 
kerül, hi t tanintézet és pedig eldöntendő oly irányban, hogy ez által e 
nagy fontosságú tanintézet felvirágoztatása mozdittassék elő. Fájdalom e 
tekintetben váratlan akadály merült fel, Bancsó Antal tanárnak Sopron-
ba tör tént meghivatása s kerületünk kötelékéből való kiválásában, minek 
folytán hivatva van a gyűlés e veszteségnek méltó utód által történendő 
pótlása i ránt intézkedni. 

Ezek lesznek szóló szerint a gyűlés legfőbb tárgyai, noha egyéb 
fontos ügyek is várnak megoldásra. Minekelőtte azonban beszédét be-
fejezné, még 2 örvendetes eseményt kivan felhozni. 

Ezek közül első sorban kivánja felemliteni azon megható jubiláris 
ünnepélyt, mely ez év tavaszán Rozsnyón folyt le s melynek központja 
és tárgya egyházkerületünk mélyen tisztelt főpásztora volt, ki ot tani 
lelkészi hivataloskodásának 25 éves örömünnepét ülte meg. Szóló nem 
kivánja felsorolni azon halhatlan érdemeket, melyeket a jubiláns egyháza 
s az egyházkerület terén oly bokrosán szerzett, sem azon szép reménye-
ket, melyek még jövőjéhez fűződnek, mert ez ál tal az ünnepeltnek ismert 
szerénységét vélné sé r ten i : csakis arra hivja fel a közgyűlést, miszerint 
véle együtt adjon hálát a mindenhatónak, hogy nékünk benne oly kiváló 



vezér férfiú t adott s véle együtt kér je az egek urát, hogy a szeretett főpász-
tor t testi és lelki erejének teljében még sokáig tar tsa meg, mely szavakra a 
tágas templomot megtöltött s mélyen meghatott hallgatóság a szivből szere-
tet t főpásztor irányában szűnni nem akaró riadó éljenzésben fejezte ki az á t -
élt örömünnep iránt is melegen érdeklődő ragaszkodását. 

A másik örvendetes dolog, melyet szóló jelezni kiván az, fiogy a 
mai korban is akadnak még nagy lelkű Maecenásai a tanügynek, kik 
nem kívánják bevárni halálukat, hogy jót tegyenek, de még életükben 
kívánnak gyönyörködni nagylelkű áldozataik gyümölcseiben. 

Ily Maecenás gyanánt emiitheti fel szóló a sajó-gömöri egyház fel-
ügyelőjét Szentiványi Miklóst, ki egy ott felállítandó ág. h. ev. felekezeti 
jellegű polgári iskolára 50000 forintnyi alapítványt tett , kegyelettel em-
lékezvén meg az alapitónak testvéréről Szentiványi Józsefről is, úgymint 
aki ezen alapítványhoz ujabb 5000 f r t ta l járult , mely ezen elnöki kije-
lentésre a hallgatóság az adományozók lelkes éljenzésében tör t ki. 

Végül még egy felette fontos culturalis ügyet óhajt szóló a gyűlés 
tagjainak szivére kötni s ez a nőnevelés ügye. Mert hiszen úgy van 
meggyőződve, hogy e kérdés megoldásában egyházunk, felekezetünk jövője 
sarkallik. Hiszen, úgymond, csak oly nő lesz képes majdan mint anya 
hazának és egyháznak lelkes, áldozatkész fiakat és leányokat nevelni, 
kinek szivébe már zsenge korában csepegtették a vallásos kegyességet 
és egyházszeretetet s szent czélokért buzdulni képes érzületet s hogy ez 
nálunk is megtörténhessék, csak ugy várható, ha a felsőbb leányisko-
l á k ü g y e — kivált előkelőbb egyházainkban — nagyobb lendületet nyerend, 
mit, szemben azon körülménynyel, hogy a rk. egyház különösen oly he-
lyeken, hol a lakosság közt a protestáns elem számaránya vagy egyéb 
szempontok tekintetéből tul-sulylyal bir, vagy legalább tekintélyes állást 
foglal el, nagy költséggel felszerelt s más hiten levő szülék által is a 
kecsegtető feltételek vonzerejénél fogva erősen igénybe vett és ez által 
a protestantismusra nézve veszélyt rejtő zárdai iskoláinak felállításával 
félreismerhetleníil hóditó szándékot árul el, már az önfentartás törvénye 
is parancsolólag követel tőlünk. 

Ezek után felhiva az esperességek képviselőit, hogy az elnökséget 
a felmerülő kérdések sikeres megoldásában bölcs tanácsaikkal s mindvégig 
lankadatlan érdeklődésükkel támogassák, felügyelő ur a gyűlést megnyi-
tot tnak nyilvánitá. 

A gyűlés felügyelő urnák, kit amily fájdalommal nélkü-
lözött az elmúlt évben, oly élénk örömmel s osztatlan rokon-
szenvvel üdvözöl ezúttal elnöki székében, a közegyház legéletbe 
vágóbb érdekei i ránt kiválóan tájékozott érzéket s meleg 
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érdeklődést tanúsító ezen elnöki megnyitó beszédét osz-
ta t lan figyelemmel s többször kitörő hangos helyesléssel hal-
gat ta meg. 

III. (M.) Je lente t te superintendens úr, miszerint Zelenka Pál és 
dr . Markó Sándor kerületi jegyzők elhárithatlan akadályok miatt a gyű-
lésen meg nem jelenhettek : 

minél fogva ezeknek jegyzői teendőit a jelen gyűlés 
ta r tamára , felkérés folytán, Hörk József h i t tanár és Somogyi Gyula 
országgyűlési képviselő és nyíregyházi presbyter vették át. 

Ezzel kapcsolatosan felolvastatott Zelenka Pál kerületi jegyzőnek 
kérvénye, melyben magát a ker. jegyzői t iszt alól véglegesen felmen-
tetni kér i : 

a közgyűlés e leköszönést el nem fogadva azon reményé-
nek ád kifejezést, hogy a kérvényező ismert hitbuzgóságánál 
fogva a kerületi gyűlés e határozata előtt meghajol s a jegy-
zői teendőket továbbra is vinni fogja. A gyűlés e határozata 
kérvényezővel közöltetni határoztatot t . 

» 

IV. (H.) Ezekután Superintendens ur a maga részéről is szívélye-
sen üdvözölvén az egyházkerületi gyűlésnek megjelent tagjai t , megnyitá-
súl a következő hatásos, a jelenlevők által gyakori éljenekkel félbesza-
kí to t t beszédet mondotta e l : 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Összesereglettünk ismét a kegyes isteni gondviselés segedelmével, 
hogy egyházunk hajóját helyes iránytűvel ellátva, s kormányrudjá t meg-
ragadva a köz-jólét kikötője felé útnak indítsuk és a felvirágzás rév-
part jához közelebb vezessük. 

Munkásságunk egyik legléhyegesebb teendője középiskoláinknak, az 
államsegély igénybe vétele által való biztosítása leend, mely államsegélyt 
mig egyházkerületünk tanitézeteinknek a közmivelődés magasabb színvo-
nalára való emelése czéljából, önkormányzatunk megóvása és hitfelekezeti 
jellegünk megőrzése mellett elfogadhatónak hisz, sokan veszélyes lejtőnek 
kiált ják ki azt s ennél fogva teljesen mellőzendőnek és visszautasitandónak 
tar t ják . Részemről ezen nézetet sem jogi, sem méltányossági szempontból, 
sem pedig egyházkerületünk magasabb érdekeinél fogva nem osztom. 

Nem osztom pedig azért, mert ha más egyházakat az ország gaz-
dag adományokkal halmoz el, jogos, hogy a közállam segélyével ev. egy-



házunk jólétét is emelje és mint adózó polgárokat minket is gyámo-
litson; nem osztom azért, mert ha az állam a közművelődés érdekében más 
hitfelekezetek intézeteit támogat ja s azoknak érdemeit elismeri, méltá-
nyos, hogy ugyanoly támogatást nyújtson hitfelekezeteink iskoláinak is s 
elismerje tanodáinknak a közművelődés mezején fel tüntetet t érdemeit an-
nál inkább: mivel mig más hitfelekezetek az ország folytonos segélyének 
örvendettek, addig ev. egyházunk 3 századon át egyedül a hitbuzgóság 
hétforrásából merítve, saját áldozatfilléreivel tar to t ta fenn tanintézeteit . 
Mire unszol e fölött, kérdem én, középiskoláink józanul felfogott érdeke ? 
Arra-e, hogy amit buzgó őseink, egyliázszeretet, szent lelkesedés és 
áldozatkészségtől áthatva megteremtettek, mi azt az enyészet örvényének 
engedjük át, és a segélyt nyújtó jobbot ridegen taszítsuk vissza akkor, 
midőn saját erőnkből a nagymérvű áldozatot meghozni képesek nem va-
gyunk? Bizonyosan nem. hanem inkább a r r a : hogy a jogos, méltányos 
és jól felfogott érdekeinkkel ellentétben nem álló állami segélyt igénybevegyük 
s általa középiskoláink fennállását, jólétét és felvirágzását az önkormány-
zati szabadság és hitfelekezeti jelleg korlátain belül emeljük és biztosítsuk. 

És, kérdem továbbá, váljon egyedül középiskoláink-e azon tényezők, 
melyek segélyünket és áldozatkészségünket igénylik? Vajha ugy volna. 
De mindnyájan tudjuk, hogy ev. egyházunk testén a szegénység oly szá-
mos érből vérző seb, melyet behegeszteni csak hosszú időn át lehet s a 
gyógyító írt, más mint a közbuzgóság és áldozatkészség elő nem teremthet i ; 
mindnyájan tudjuk, hogy a sok szegény papi és tanitói javadalom or-
voslás után eped, szegény egyházaink és iskoláink gyámolitást keres-
nek, árvaházunk s jótékony intézeteink a kezdet nehézségeivel és 
szükséggel küzdenek, benlakással ellátott és jói berendezett felsőbb leány-
iskoláink, bár erős az ellentáborban a mozgalom s lát juk, hogy fényes 
siker kiséri ellenfeleink működését, teljesen hiányoznak, elannyira hogy az 
egész országban egy sem áll fen ilyen, holott jól tudjuk, hogy hazánkban 
már több mint 30 apácza kolostor működik. Mire int minket mindez? 
Nemde a r r a : hogy az államsegélyt elfogadjuk, hogy igy más téren fejt-
hessük ki buzgóságunkat és áldozatkészségünket, munkálhassuk egyházunk 
előmenetelét és felvirágzását. ' 

Az államsegély könnyít és segit ra j tunk s ezen örülhetünk; azonban 
ezen öröm nem zárja ki azon nemes hivatást s feladatot, hogy tovább is 
buzgó, lelkes és áldozatkész tagjai legyünk prot. ev. egyházunknak. Örülhe-
tünk, hogy a kegyelem Istene egy Szent-Iványi Miklóst adott ujabban 
egyházunknak, ki 50,000 f r to t te t t le iskolai czélra egyházunk ol tárára 
s kinek élete fölött őrködjék áldó kegyelmével késő korig a kegyes isteni 
gondviselés; de az ő nemes te t te ne legyen indok arra , hogy a jó cse-
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lekedetekben és áldozatkészségben meg restüljünk, hanem igenis hathatós 
ösztön arra, hogy igaz hitbuzgóság, lelkes közreműködés, szives áldozat-
készség hassa át mindnyájunk szivét, miszerint igy a sok oldalról vérző 
seb, lassanként behegedjen s lássuk évről-évre nagyobb mérvben ev. 
egyházaink előmenetelét s közintézeteink felvirágzását. 

Ez t élőrebocsátva, mély tisztelettel üdvözlöm részemről is közgyűlé-
sünk képviselőit és kérem kegyesen meghallgatni püspöki évi jelentésemet. 

E r r e felolvasta Superintendes ur szokásos nagy gonddal szerkesztett, 
egyházi s iskolai életünk közügyeinek minden ágára gondos figyelemmel 
kiterjeszkedő évi jelentését, mely is igy hangzik: 

I, Egyházi látogatás, 
Püspöki egyházlátogatásomat Isten adta erővel és időben folytatni 

akarván, azt a f. évben a sáros-zempléni esperesség felső vidékén és a 
VI. sz. k. városi esperesség némely egyházaiban végeztem. Meglátogattam 
pedig a sáros-zempléni esperességben: a Kapiban, Komióson, Laposon, Mar-
gonyán, Girálton, Kükemezőn, K.-Keresztescn. N.-Jakabvágáson levő anya-
egyházakat, s azok leánygyülekezeteit, ugy szintén a VI. sz. k. v. espe-
rességben levő bár t fa i magyar-német és tót, kis szebeni magyar-német és 
tót és plarnitzai a.-egyházakat, s azok leánygyülekezeteit. Junius 8-ikától 
28-ik napjáig terjedő időben végzett ezen egyházlátogatásnál az illető 
egyházak elöljáróin és közönségén kivül szives készséggel közre működ-
tek : Urban Adolf és Sztehlo János főesperesek,— Barcs Lajos, Gergelyi 
Nándor, Urbán Károly, Bánó Zoltán, Bótt Gyula helyettesitett esperességi 
felügyelők,— Farbaky József kerületi főjegyző és Chotvács Endre alesperes 
mint látogatási jegyzők,— if j Sztehlo János, Wit tenberger Emil és Urbán 
Károly mint esperességi jogtanácsosok; Pankuch Gusztáv lelkész mint 
dekánus. Fogadják ezen lekötelező szolgálatukért mindannyian hálás 
köszönetemet; úgyszintén azon férfiak is, kik mint más egyházak és 
polgári hatóságok képviselői, állásomban egyházunkat magát tisztelték meg. 

A meglátogatott anya- és leány egyházak valláserkölcsi és közigaz-
gatási életéből, ugy szintén háztar tása köréből nyert tapasztalatok jó 
részben megnyugtatásul, egyes kivételektől eltekintve pedig megelégedé-
semre szolgáltak. 

Népünk egyházszeretete és hitbuzgalma a vallásosság gyakorlásában, 
józan életben, egyházi czélokra jó kedvű adakozásban nyilvánul; gyengitő 
ugyan, de még nem vált a divatba jöt t kivándorlás veszedelmessé; czé-
géres bűnösök, vadházasságok, törvénytelen gyermekek száma csekély; 
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békés, munkás nép az, mely kegyelettel ápolja még a szent otthon s 
egyháza emlékeit ép ugy, miként szeretettel csüng egyháza jobb sorsán. 

A felügyelők jó példával járnak elől egyházaikban s népünk igaz 
javának lelkes munkásai. 

A lelkészek, a megélhetés nehézségeivel folytatot t küzdelem daczára 
is, éber hűséggel és munkás áldozattal állanak és munkálkodnak őrhe-
lyeiken, kivánt áldáshozó egyetértésben élnek népünkkel. 

A tanítók egyházunk igényeihez mért módon teljesitik ál talában 
kötelezettségeiket s még azoknál is, kiknek ez nem szakpályájuk, — 
pedig azok száma aránylag n; gy, — meg van az igyekezet, megfelelni 
h ivatásuknak. 

A gondnokok és presbyterek a bizalomnak megfelelőleg tesznek egy-
házainknak jó szolgálatokat. 

Egy lelkészt és tanítót kivéve, a többi mindannyi i ránt elismeréssel 
tartozom, s annak i t t kifejezést adni kötelességemnek ismerem. 

Dicsérőleg ki kell emelnem továbbá Bár t fa és Kis-Szeben város 
elöljáróságát, mely az ottani egyházaknak évenkénti segélyezése által s 
időnként előforduló építkezéseknél elismerésre méltó szolgálatokat tesz ,— 
a sok közül és kivált a n.-jakabvágási egyház lelkes felügyelőjét Des-
sewffy Lajos urat azért, mert egyháza életsorsát „Emlék könyv "-ben 
megírta,— a kis-szebeni tót- egyházat azért, mert az utolsó egyházlátogatás 
ideje óta alaptőkéjét 5000 í r t ta l növelé,— a n.-jakabvágási egyházat, 
melynél a kötvényeket kifogástalan rendben találtam, — Orkutát , hol a 
tanitó jövedelme földek vásárlása által szapor i t ta to t t ,— Bóth Tamásné 
úrnőt Komlóson, ki a karzatot, szószéket befestette, az oltárképet bevo-
na t ta ,— ifj. Czapkay Imrét Kis-Szebenben, ki egyházának tűzmentes vas-
ládát és Palecsko Péter Pál girálti lelkészt, ki az ol tárra feszületet 
ajándékozott. 

Ezeknek előre bocsátása után számot kell adnom azon intézkedé-
sekről is, melyekkel hol rendelkezőleg, hol tanácsadólag, mindig azonban 
atyai jóakarat ta l igyekeztem az észlelt hiányok eltávolitásán közremun-
kálkodni. Nevezetesen 

1. Az anyakönyvek vezetése körül meghagytam az illető lelkészeknek 
a bártfai tót egyházban, hogy ott e látogatás napjától kezdve magyar 

nyelven vezettessenek azok, — 
Plavnitzán, Komlóson. Kükemezőu, K.-Keresztesen és Margonyán, 

hogy minden egyes tételnél i r ják be az évszámot, a ténykedő lelkész 
nevét s az illetők vallását és állapotát, — 

Kapiban, Komlóson és N.-Jakabvágáson, hogy ott az anyakönyvek 
újból köttessenek be, — 2* 
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N.-Jakabvágásóu, hogy äz uj minta alkalmazásával vezesse az anya-
könyveket; ezután 

2. Az istentiszteletre és a többi egyházi cselekményekre nézve meg-
hagytam, hogy 

Kapiban az előirt vezérige kétszer, u. m. oltár előttről és szószék-
ről ne olvastassák fel, — 

a bár t fa i német egyházban a közönség felé fordulva végezze a l i thur-
giát a lelkész, — 

Kis-Szebenben a német-egyháznak Urjövetele egyik vasárnapján szin-
tén szolgáltassák ki az Ur sz. vacsorája, — 

Komlóson az ünnep délutáni isteni tisztelet kivétel nélkül 2 órakor 
vegye kezdetét, — 

Margonyán és K.-Keresztesen az ünnepi délelőtti isteni tisztelet 
nyáron délelőtt 9, télen pedig délelőtti 10 órakor tar tassák meg, — 

a bártfai tót egyházban a confirmátiói oktatás ideje 2 hétről legalább 
4 hétre terjesztessék ki, — 

Kapiban, Margonyán, Girálton, K.-Keresztesen, N.-Jakabvágáson 
mindkét nemű serdülő if júság jár jon a katechizátiói oktatáshoz rendesen, 

a bár tfai tót egyházban, az eddigi szokás elhagyásával, csupán a 
12-ik életkoron túl levő elhunytak felett tar tassák kívánatra prédikáczió. 

3. Az iskoláztatást illetőleg: 
minden egyházban felhívtam a lelkészeket és taní tókat , hogy a val-

lás, ének és ima taní tására és gyakorlására nagy súlyt fektessenek, — 
az értelmes tanulásra gond fordittassék, a tanköteles gyermekek 

rendesen j á r j anak iskolába, s a teljes tanévet töltsék ki, — 
a kis-szebeni német és tót egyházakban elrendeltem, hogy télen is 

ta r tassanak vizsgák, — 
Kükemezőn, hogy a faiskola rendelt czéljára fordittassék, s Karácsony-

mező nevü leányközség tankötelesei vallástanitásra az anyaegyház isko-
lájába já r janak . 

4. Az egyház közigazgatása körül elrendeltem, hogy 
Plavni tzán presbyterium alakittassék, — 
Bártfán, Kis-Szebenben, Megyén, Plavnitzán, Kapiban, Margonyán és 

N.-J.-Vágáson az eddig élethosziglan választott tisztviselők és presbyté-
riu in ezután 6 évenkent választassák, és a szokásos esküvel kezdjék meg 
hivatalos működésüket, — 

Német-Jakabvágáson minden gyűlésről jegyzőkönyv vezettessék s a 
régi helyett uj pecsétnyomó alkalmaztassák. 

5. Lelkészek és tanítók vokatoriális illetékére vonatkozólag intéz-
kedtem, hogy 
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a kis-szebeni tót egyházban, Kapiban, Margonyán, Komlóson, Küke-
mezőn a h i vek ugy a termesztménybeli járandóságok befizetését, mint a 
szolgálmányokat rendesebben teljesítsék, — 

Orkután az iskolás gyermekek után naponta 1 darab fa hozassék, 
vagy váltságdíj fejében évente 1 f r t fizettessék, — 

Margonyán, Kükemezőn, Lukavi tzán a lelkésznek és tanítónak járó 
failletményt a bivek tartozván befizetni, azt vagy saját, vagy az egyház 
pénztára terhére fogadott szekereken fuvarozzák be évről-évre, — 

a bártfai s a kis-szebeni német egyházakban divó szabad stoláré-
nál a kerületi stoláré minimuma tekintessék kötelezőnek, Girálton pedig 
családi értesitő árában 1 f r t helyett az átalánosan elfogadott két forint 
fizettessék, — 

a kis-szebeni tót egyházban a kantáczionak és gratuláczióknak 
pénzértékben megváltását hoztam ajánlatba, — 

Plavnitzán Kirclimayer Yilmos a lelkésznek megajánlott évi 25 fr tot 
addig, mig életben lesz és helyben lakik, fizetendi — 

Orsótzon az elöljáróság kötelességévé tettem, hogy a fajzási jog 
mibenlétére nézve magának alapos tudomást szerezzen, — 

Komlóson a lelkész igénye néhai Körtvélyesi Andor 210 fr tot tevő 
alapítványának az 1 8 5 6 — 1 8 8 3 évek közt terjedő időről 4V2°/o-li kama-
ton felül 6%-ig számított kamat-többletéhez, ugyanott a lelkésznek azon 

; 

összeg jövedelméhez való igénye, melyből 7 hold földet vásárolt az egy-
ház, ugyanott végűi a lelkész azon panasza, hogy az úrbéri telkesek az 
évente kötelezett 2 szekér fának adásától vonakodnak s követelése e 
tekintetben a múltra nézve is fenál l : az esperességi elnökség figyelmébe 
lett részemről ajánlva oly módon, hogy az esperességi küldöttség köz-
benjárásával nyerjen igazságos elintézést. 

6. A számadásokat és vagyonkezelést illetőleg: 
a bártfai tót és német egyházban elrendeltem, hogy a városi segély-

ből járuló lelkészi és tanítói fizetések a számadás bevételén és kiadásán 
vezettessenek keresztül, — 

a bártfai tót, k.-szebeni tót, Komlós, Margonya, Kükemező és 
Komlos-Keresztesen levő egyházakban meghagytam, hogy az 50 fr ton 
felüli kötvényekre kölcsön adott összegeket betábláztassák, az 50 frton 
alól kikölcsönzött összegek pedig jótállókkal biztosíttassanak, — 

a bártfai tót plavnitzai, komlósi, giralt i és k.-keresztesi egyházak-
ban meghagytam, hogy a számadások rendesen zárassanak le s felügyelő 
lelkész gondnok és jegyző aláirásával lát tassanak el, az adósok tőke és 
kamat-tartozása pedig külön könyvben és lapokon nyilvántartassák, — 



a bártfai német egyházban az elöljárók egyetemlegesen jótállást 
.vállalván a kölcsön adott összegekért, azoknak betáblázás által való 
biztosítását mellőzhetőnek tartot tam, — 

Margonyán Dessewffy Pál egyezségre akarván lépni az egyházzal 
bizonyos szántó és rétföldekre nézve, ezen a jánla t az esperességi elnök-
ség intézkedő figyelmébe a jánl ta to t t , — 

Kis-szebenben Szmrecsányi Ödön alapítványa (most 166 f i t 54 kr.) 
mint harang alap és az ottani német és tót egyházak osztatlan tulaj-
dona, továbbra is tőkésittetni rendeltetvén; Zucker János hagyománya 
szintén a két egyház osztatlan vagyona gyanánt kezelendőnek hatá-
roztatot t , — 

a kis-szebeni tót egyháznál intézkedtem, hogy Roskoványi János 
210 frtos alapí tványának kamatai a sírbolt helyre ál l í tására forditas-
sanak, s azon alap kamatai jövőre is e czélra tőkésitessenek, Gryneusz 
András 100 frtos alapítványa pedig, mennyiben arról az örökös fél 
biztosító iratot adni vonakodnék, mondassék fel, — 

Kapiban meghagytam, hogy a felkölcsönzött alapítványokról adjon 
kötvényt a kölcsönt vett egyház, — 

Margonyán elrendeltem hogy Bar tha Miklós 50 fr t . értékű alapít-
ványáról kötvény szereztessék, — 

Orsótzon Keszeri András 100 frtos alapítványa és kamatainak biz-
tosí tására nézve, az esp. elnökséget hivtam fel intézkedésre, — 

Girálton meghagytam, hogy 105 f r t vagyonról kötvény veendő, — 
Kükemez'ón Bánó György alapítványáról, úgyszintén Bánó Imre 420 

frtos alapítványáról, az esp. jogtanácsos befolyásával, biztosító iratok szer-
zendők, Forgács Márton és Anna tar tozása pedig kötvény által 
biztosítandó, — 

Bába falván a Czimmerman-féle tar tozás be táblázandó,— 

Orkután és Megyén takarék magtárak alapítására hivám fel a hí-
veket, mire azok az egyházlátogatás szine előtt elismerésre méltó buz-
galommal alapiták meg a takarék magtára t nyomban és pedig Orkután 
6 köböl 3 véka gabonával és 4 f r t készpénzzel, Megyén 3 köböl 3 véka 
rozszsal és 9 f r t készpénzzel, — 

Girálton és K-Keresztesen a magtári hátrálékoknak behaj tását pénz-
értékre vál toztatását s tőke gyanánt kezelését rendeltem el,— 
- • a kis-szebeni német egyházban örömmel tapasztalván azt, hogy 
ott az egyház szükségletei a hivck szabad adományaiban nyerik a fede-
ze te t ; felhívtam a tagokat szabad adományaiknak megfelelő tőke által való 
biztosítására. 
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7. A temetökre vonatkozólag : 
a bártfai német egyház temetői alap gyűjtéséhez fogott hozzá, mely-

nek czélja lesz: a temetőnek rendben s fölöslegével a templomnak és 
toronynak jó karban tar tása , — 

a kis-szebeni német és tót egyházakat külön temetői felügyelők 
választására hivtam fel, ajánlván, hogy a sirbolthelyekre szükségelt teme-
tői földrészt díjfizetés mellett bocsássák az illetők tulajdonába, uj temető 
vételárára pedig gyűjtessék alap, — 

a kis-szebeni német egyházban, továbbá Orkután, Megyén, Plav-
nitzán, Kapiban, Kapivágáson, Cselfalván, Margonyán, Kökemezőn meg-
hagytam, hogy a sirok sorban, nagyok és kicsinyek sirjai külön ásat-
tassanak és a temetők ha mással nem, élő sövénynyel mindenesetre ke-
ritessenek el, — 

Margonyán a temetőnek tulajdonjoga a katasteri bizottság előtt 
reclamáltassék. 

8. Épületekre vonatkozólag intézkedtem, hogy 
a bártfai német és kis-szebeni német egyházak templomainak 

belseje, úgyszintén Kapiban, Kükemezön, K-Keresztesen, Orkután. Or-
sóczon, Hankóczon és Girálton az összes éghetőségek tűzkár ellen teljes 
értékben biztosíttassanak, — 

. . . / 
a bártfai tót egyházban, kis szebeni német egyházban, Kapiban, 

Komlóson, Girálton az iskolák belseje hozassék rendbe; a bár t fa i német 
egyházban 2 tanterem, a kis szebeni tót egyházban a tanítói lak és tan-
terem alakíttassanak át, azok tetőzetei uj i t tassanak meg, Orkután és Bá-
ba-faluban pedig uj iskola építéséről gondoskodjanak, — 

a bártfai német egyházban a keresztelő kő az oltár előtti tér kö-
zepéről oldalt helyeztessék, a templom belseje meszeitessék ki, a kis-
szebeni tót egyházban a lelkész hivatalos szobát kapjon, Plavnitzán a 
a csillár az oltár közeléből a középső ivboltozat közepére helyeztessék 
át, Kapiban az orgona javittassék és a sz. edények tisztogattassanak ki, 
Hankóczon két kulcscsal ellátott láda szereztessék és a konyha alakit-
tassék át. 

9. Különös intézkedés szüksége forgott fenn Kis-Szebenben, hol a 
német és tót egyházaknak tanácsul adtam, miszerint lelkészváltozás ide-
jében a két egyház egyesülésén köz akarat ta l működjenek köz re ,— 

Laposon, hol a lelkész lemondása következtében az esp. elnökséget 
a szabályszerű intézkedéseknek haladék nélkül való megtevésére felhívtam, — 

Sárpatakán, hol a hivek abbeli panaszára, hogy az ottani közös 
harangok használatát a róm. kath. pap állítólag nem engedi meg 



Megyén hol a híveknek abbeli panaszos felterjesztésére, hogy ők 
ugy az eperjesi, mint a kisszebeni tót egyházak i rányában teherviselésre 
köteleztetnek, minek folytán felhívtam az esperességi elnökséget, misze-
r in t Sárpatakán a harangok közös használata tárgyában békés egyez-
séget kíséreljen meg, és ha ez nem sikerülne, a polgári hatóságnál keres-
sen jog-orvoslatot,— a megyei leány egyháznak jogviszonyát pedig ren-
dezze mielőbb,— 

übártfaitót egyházban, Megyén, Plavni tzán,Kapiban, Komlóson, Mar-
gonyán, Girálton, hol és Kükemezön, hol fel kellett hívnom a híveket a keresz-
teléseknél és temetések alkalmával divó s minden tekintetben káros 
toroknak elhagyására,— 

Bábafalván, hol épen az egyház nőnemű tagjainak intést kellett 
adnom az istenitiszteletnek szorgalmasb látogatására, — 

a kis-szebeni tót egyházban, hol a templom szentelési ünnepély 2 napra 
terjedő dinom dánommá fajult , intve a híveket, hogy azzal hagyjanak fel,— 

a kis-szebeni német egyházban, hol a Nikolay és Jozeffy-féle egy-
ház látogatásokról szóló jegyzőkönyvek sem az egyház, sem az esperesség 
levéltáraiban feltalálhatók nem lévén, meghagytam: hogy azokat a kerü-
leti levéltárban keressék. 

Orsóczon és Hankóczon, hol intézkednem kelett, hogy a tanítói hi-
ványokat pótlólag a látogatási jegyzőkönyvhöz küldjék be. 

Az egyházlátogatás eredményével ép ugy, miként a szükségesnek 
látot t intézkedéseimmel imént részletesen beszámolván; kifejezést adok 
ismételve meggyőződésemnek és óhajomnak.Meggyőződésem ina is az, hogy az 
autonomikus szabadság munkás, rend és szigorú ellenőrzés nélkül senyvedés-
nek, sőt pusztulásnak örvénye, hogy csak ott kevesbednek a bajok, fogynak a 
hiányok, hol az elöljárók erős akarat tal , a hatóság pedig erős kézzel 
veszi a bajnak elejét és élét, s gondol az okszerű háztar tásra ép ugy, 
miként a valláserkölcsi élet ápolására. 

Óhajom ma sem lehet egyéb, mint hogy a meglátogatott egyházak 
elöljárói vegyék jóakara tú tanácsaimat s kötelességszerű intézkedéseimet 
sziveikre s intézkedjenek az észlelt és felsorolt hiányok elenyésztetésén 
jóakaratulag közre, a VI. sz. kir. városi és sáros-zempléni esperességek 
elnökségei, illetőleg gyűlései pedig szerezzenek érvényt intézkedéseimnek, 
és számoljanak be eljárásuk eredményével mielőbb. 

A tényezők hi t és munka ereje és új ra szervezkedésünk, hitem 
szerint, záloga közegyházunk ezen munka- mezején is egy jobb jöyőnek. 
Adja Is ten! 



I I J e l e n t é s e k , 

Köztudomásra hozom : 
1. Hogy a földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztérium 1883-ik 

okt. 10-kéről 43,781-ik sz. a. k. intézvényével az eperjesi magyar-német 
és tót lelkészeknek az 1883/4 téli idényre 102 köbméter kemény tűzi 
fát engedélyezett a sóvári kincstári uradalomból a szállítási költségek 
megtéritése mellet t ; a vallás és közoktatásügyi minisztérium, 1883 decz. 
3-;íról 40975- ik sz. a. át tekintés és használat végett megküldé a supe-
rintendensi hivatalnak a „közoktatásról" szóló 12-ik, nem különben az 
országos tanítói nyugdíj és gyáma'íap 1882-ik évi állapotáról szóló 
jelentését; a közmunka és közlekedési minisztérium 1883 decz. 14-éről 
4 2 2 1 5 sz. a. kelt leirata kíséretében Magyarország postai, vasúti és 
gőzhajózási térképével és a magyar posta 15 évi s ta t iszt ikájának kimu-
tatásával ajándékozta meg az egyházkerületet; a vallás és közoktatásügyi 
minisztérium, 1884 jan. 7-ről 4 3 4 6 5 / 8 3 sz. a kelt intézményével a ma-
gyar tudós akadémia leszállított á rú kiadványait az eperjesi, kézsmárki, 
rosnyói, iglói, nyíregyházai és miskolezi középtanodák részére szavazta meg 
oly módon, hogy az 50 fr tnyi kedvezményi ár egyik felét az illető intézet 
viselje, a másik felét pedig maga a minisztérium fedezendi. Mindezen 
adományokért kérem a kerület há lá já t jegyzőkönyvileg is kifejezni. 

2. Hogy a kerületi gyűlés óta a lelkészi hivatalra 4 eperjesi hit je -
löltet szenteltem fel, u. nfi Trompler Ernőt a topporczi, Ivargh Mátyást 
a nyíregyházai és Chotvács Pál t a szepes-iglói egyházakba segéd-lelkészekül, 
Bencze Samut volt s.-gömöri gymn. tanár t pedig superintendensi káplánul. 

3-szor. Hogy rokonsági és sógorsági felmentvényt 29 házaspárnak 
eszközöltem ki és pedig 14-nek díjmentesen, 15-nek pedig 330 frtnyi 
díjfizetés mellett, mely dijjak közvetlenül a kerületi nyugdíjintézet pénz-
tárába szolgáltattak be, ezenkívül pedig a minisztériumnál 35 egyházi 
és iskolai ügyben voltam közbenjáró. 

4-szer. Hogy az érettségi vizsgát dr. Hunfalvy János egyetemi tanár 
és kormánybiztos részvétele mellet t ; Kézsmárkon Linberger István ev. 
lelkész, Szepes-Iglón Fábry János főesperes, Eperjesen, hol személyesen 
akar tam elnökölni, de rosszul létem miat t akadályozva valék, Sztehlo 
János főesperes, Rozsnyón pedig dr. Medveczky Frigyes egyetemi tanár 
és kormányképviselővel közreműködve, id. Bartholomaeidesz László főes-
peres vezették, mint ker. elnökök. 

5-ször. Hogy a Zsedényi-féle jutalomban 100 írt jával következő 
10 tanitó részesült, u. m. Mráz Károly nyíregyházai, Fiedler Sándor 
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tályai, Jurin Samu jolsvai, Prunyi Ede chisnyói, Fillo Lajos tóthegymegi, 
Nitsch Mátyás busóczi, Chodász János poprádi, Szekcsik Pál bártfai , 
Gyorgyovics András csákányi és Schranz Teofil merényi tanitók. 

Ili, Hivatalbeli változások, 
1. A kerület körében nem fordultak elő. 
2. Az esperességek körében: 
A XIII. sz. v. esperességben Schönviesner Samu ügyész, Wünschen-

dorfer Károly és Grescli Ágost jegyzők leköszöntek. 
A VII. b. v. esperességben jótékonyságáról is széles . körben ismert 

Stark Gábor érd. esp. felügyelő elhalt. 

3. A tanodák körében: 
Eperjesen Bancso Antal helyére Hörk József theol. t anár választa-

tott collegiumi igazgatóul, főgymnasiumi igazgatóul pedig Hazslinszky 
Frigyes. A jogakadémiánál Horváth Ödön eddigi ideigl. tanár nyert rendes 
tanár i minőségben alkalmazást. 

Kézsmárkon Stenzel Hugó felügyelő elhalt s helyére közakarat tal 
dr. Herczogh Árpád választatot t helyi felügyelővé, helyettes felügyelővé 
pedig Grescli Ágoston. 

Iglón a leköszönt Guhr Márton helyére Ziman János t aná r válasz-
ta tot t igazgatóvá, iskolai felügyelőkké pedig a leköszönt Münnich Adolf 
és Marschalko József helyére dr. Lorx Sándor és Jan tne r Be rná t . 

Rima-Szombaton az egyesült prot. gymn. tanácsnál Hámos József 
helyére Dapsy Vilmos választatot t elnökké, Fábry János helyére pedig 
Baksay Is tván igazgatóvá. 

Nyíregyházára a Debreczenbe lelkészül távozott Matherny Lajos tanár 
helyére Mészáros Ferencz miskolczi gymn. tanár hivatott meg ideiglenes 
minőségben. 

Miskolczon Honétzy Géza tanár elhalt, Mészáros Ferencz tanár 
pedig Nyíregyházára távozván, leköszönt. 

4. Az egyes egyházak körében: 
a) A felügyelök közül 
elhaltak Puczák Jónás Sztrázsán és Feliérváry Kálmán K.-Keresztesen; 

leköszöntek Szépréthy Ottó Lőcsén, Topscher György Sz.-Iglón, Knodt 
Károly Ruszkinóczon, Soós Lajos Merényben, Lovcsányi Samu Bugyikfal-
ván, Molitorisz János N.-Rőczén, Rubinyi Kálmán Ujvásáron, Pa t ré 
András Baradnán, Bóth Gyula Ófalván, Bürger András Tokajban, Keczkés 
Vincze Kölesén; 
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megválasztattak tiszteletbeli felügyelökké Beruer Sándor esp. felügyelő 
Lőcsén, báró Radvánszky Géza Miskoíczon, Tamassy Károly Debreczenben; 

külfelügyelövé: báró Podmaniczky Géza Debreczenben; 
felügyelőkké: Kermeszky Mór Lőcsén Kubinyi Albert 28 éves fel-

ügyelősége után ujolag Eperjesen, Münnich Adolf Iglón, Fábry Imre Rusz-
kinóczon, Zimmermann Arnold F.-Kemenczén, dr. Kreicliel Andor Me-
rényben, Palicz Pál Bugyik-falván. Stefancsok Károly Nagy-Rőczén, Szent-
iványi Árpád Ujvásáron, Medveczky Sándor Baradnán, dr. Tahy Mihály 
Kapi-Németfalván, Urban Károly Komlóson, Benczúr Emil Hauusfalván, Bol-
ner Károly Tokajban, Roth Ignácz Kölesén, Possert János Debreczenben. 

6) A lelkészek közül 
nyugalomba vonult: Páll Endre főesperes F.-Kemenczén, 100 forint 

nyugdijjal; 
leköszöntek'. Wargba János Plavnitzán, Schréter Károly N.-Lomnitzou 

Székely Gyula Sz.-Olasziban. Droppa Emil Laposon, Czékus Gyula Deb-
reczenben ; 

megválasztattak'. Schréter Károly Sz.-Olasziban, Székely Gyula N.-Lom-
nitzon, Becser Endre N.-Szlaboson, Wargba János Mernyiken, Jungmann 
Géza F. Keinenczén, Czékus László Kölesén, Matherny Lajos Debreczen-
ben, Czapf Aladár Plavniczán. 

Segédlelkészi állásukat elhagyták: Czékus László superintendensi 
segédlelkész Rozsnyón, Belus Miklós Szirken, Buzágh István A.-Sajón, 
Jungmann Géza és Ivargli Mátyás Nyiregyházán. 

Segédlelkészekül alkalmaztattak : Chotvács Pál Sz.-Iglón, Bencze Soma 
Rozsnyón, Medveczky Károly Szirken. 

c) A tanítók sorából 
elhaltak: Küffer Mihály Merénvben, Janmitzky Lajos Svábóezon 

Ziman Gusztáv Hrussón, Bencze Károly Hosszúszón, Gyorgyovics András 
Csáklyón, Lojko Dániel Tiszolczon, Fábián Márton Nyiregyházán, Sturman 
Andor, Miskoíczon; 

leköszöntek: Weszter Jakab Durandon 50 éves jubileuma megünnep-
lése után, Csipka Imre Sebespatakán, Klinczko János Hrussón, Jankó 
Lajos Miglészen, Urban Imre Pétermányon, Vjest András Rónapatakán, 
Holkó Lajos Rima-Zsaluzsányban, Jaczkó János Ratkó-Zdicliaván, Kulisek 
Pál Sókúton, Kulik Márton Sajó-Kazán; 

megválasztattak: Achátz János Dnrandon, Csipka Endre Bugyikfal-
ván, Jankó Lajos Sebespatakán, Urban Imre Miglészen, Tomesz M. Mi-
kolcsányban, Vjest András Ratkó-Szelczén, Zaczko János Rima-Zsalu-
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zsányban, ifj. Kycska Károly Tiszolczon, Csipkás János Fancsalban, Kovács 
Samu Sajó-Kazán, Kulik Márton Miskolcson; 

ideiglenes tanítókul alkalmaztattak: Kristóf Lajos Sókúton és Nand-
rássy Aurél N.-J.-Vágáson. 

IV, Alapítványok, hagyományok, adományok, 
1. Egyházak és iskolák javára adtak 
a kis-szebeni tót egyházban Gretzmacher Dániel 2 unokája confir-

máltatásának emlékére 50 f r to t egyházi a l apu l ,— 
Megyén tanitói fizetés növelésére rendelt VU köblös szántóföld vásá-

rol tatot t s 3 köböl, 8 véka szemes élet és 9 f r t készpénz gyiilt be 
magtári alapul, — 

Dvoretzen 35 f r t folyt be templomépitési alapra, — 
Orkután 6 köböl és 3 véka szemes élet és 4 f r t készpénz adatot t 

össze magtári alapul, — 
Poprádon Alexy Lajos bécsi lakos hagyományt te t t 2000 fr t egy-

házi és iskolai, és 2000 f r t ösztöndíj alapul, — 
Sz.-Szombatban 20 f r t adományoztatott, — 
Matheoczon Wächter Spitzkopf Mária róm. kat. özv. nő, az egyháznak 

20 frtot, az iskolának 10 f r to t és Loisch Mária az egyháznak 20 fr tot 
a jánlot tak fel, — 

Sz.-Bélán néhai Gresch Mária 40 frtot , 
Sz.-Iglón. az árvaházra a XIII. sz. v. takarékpénztár 25 frtot , a polg. 

isk. tápdára Jan tne r Bernát 100 fr tot , a nyugd i j-intézetre Széli Endre 
100 frtot, a XIII. v. takarékpénztár 25 fr tot , egyesek 51 frtot, — elemi is-
kolára, a XIII. v. tkp tá r 20 frtot, a hitelbank 10 frtot , a városi pénztár 
25 f r t a d t a k , — 

Szomolnokon 51 frt. lett adományozva, — 
Merényben toronyépitési alapra 152 f r t gyűlt be, — 
Stooszon 42 frt 43 krt ajánlottak fel a hivek, 
Batizfalván néhai Máriássy Alb j r t az anyaegyháznak 150 frtot , 

Gerlachnak 100 frtot, Menguszfalvának 100 frtot, Stolának 50 fr tot hagyo-
mányozott, — 

Tótfalván néhai Grodkovszky Mária 25 f r t hagyományt tett , — 
Rozsnyón néhai Markó János és neje Schlosser Leontina iskolára 

500 frtot , filléregyletre 100 frtot , kerületi árvaházra 100 f r to t hagyomá-
nyoztak ; Tirser István és neje Schlosser Lenke, Irén leányuk confirmálta-
tásának emiekére, 50 frtot adtak iskolai tőkére ; az egyházi filléregyletre 



pedig a hívektől 1037 fr t 67 kr., (2 év alatt 2 2 4 1 fr t 54 kr.) 
folyt be, — 

Kécs'ón néhai Palecsko György tanitó 270 frt értékű lU telek föl-
det hagyományozott ugy azonban, hogy annak jövedelmét özvegye halá-
láig élvezi, — 

Betléren tagosítás alkalmával faiskola és tégla égetésre 20 hold 
föld lett kihasítva, — 

Ispánmezan Zsoldos Árpád 80 frtot, Pe t rás András végrendeletileg 
10 frtot ajánlottak az egyháznak, — 

Csetneken Kerepessy Jenő 600 fr tot hagyományozott. — 
Redován gr. Andrássy Manó 50 frtot, a Üoncordia vasmű-társulat 

30 fr tot adtak, — 
Rimaszombatban a filléregylet 48 f r t 99 krra l gyarapodott ; néhai 

Danielisz Károly nevére 100 f r to t adtak illeték alapul örökösei; néhai 
Rákóczy György né sz. Zingree Róza ref. özv. végrendeletileg 100 f r to t 
hagyományozott ; Hamaljar Károly ker. árvaházra 100 frtot ajánlott fel, — 

Tiszolczon néhai Lojko Dániel tanitó 3 hold földet és rétet hagyo-
mányozott a 3-ik elemi iskola felállítására, — 

Rimabányán Molnár Gusztáv közbenjárására a község 200 fr tot 
ajánlott az egyházra, — 

Fűrészen templom alapul a hivek 2, 1 fr tos és 50 kros évenkénti il-
letékeiből eddig 26 f r t gyűlt be, — 

Pongyelokon Malatinszky Zmeškali Borbála, elhunyt Vilmos nevű fia 
emlékére, 200 f r to t oltár képre, néhai Zachar Zsuzsánna 50 f r to t ,— néhai 
Oravecz Pál 50 fr tot adományoztak, — 

Osgyánban ugyancsak Malatinszky Ferenczné 200 f r to t adományo-
zott oly módon, hogy fia halálának évfordulóján isteni tisztelet ta r tas-
sék. Ezen 200 ír t ta l az adományozó beleegyezésével magtár a lapí t ta tot t , — 

Ofalván Keczer Miklós 3 hectárnyi rétföldet bocsátott át az egy-
ház birtokába, — 

Laposon Barczal Lajos bárfai ügyvéd 100 f r to t adott ösztöndíj ala-
pul a magyar nyelvben legjobb előhaladást te t t tanuló javára, — 

N.-J.-Vágáson 7a hectár gyümölcskert 150 frton vásároltatot t , — 
Debreczenben báró Podmanitzky Géza 500 frtot, Handtel Vilmos 5 0 

frtot , Tomka Gottlieb 10 frtot, Leffler Sámuel 10 fr tot adtak az egyházra ,— 
Miskolczon illetékalapra Radvánvi István felügyelő 500 frtot, Leszich 

Barna (500 fr tos alapítványa kiegészítésére) 355 f r t 9 krt, Kulcsár Ká-
roly 200 frtot , Kun József, ref, neje Horváth Janka emlékére 100 frtot , 
Moesz Frigyes és neje Kecskés Paula Eperjesről 100 frtot, Leszich Lajos 
50 frtot , Mészáros Ferencz Gyula fia nevelésére 100 ftot adományoztak. 
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Törzsalapra Mayer Rezső és neje Domby Paula ugy adtak 200 
fr tot , hogy az időnkénti adományaival és időközi kamataival úgyszintén 
a többi tagok ily czélu adományaival együtt 50000 fr t ig növeltessék; 
elemi iskolai alapra Hauptman Anna rom. katli. nő szegény gyermekek 
istápolására alapul 1500 fr t , Radvánszky Károly Sztárnyáról 100 f r t o t ; 
vasúti kör nyugdijalapra 100 f r t 25 krt, dobsinai egyház 10 frtot, Mázer 
Lajos és neje 10 fr tot , Szabó Béla Gyöngyösről 5 frtot , Király József 
Brassóból 5 frtot , Szobránczy Samu 5 f r to t ; tanítói alapra tanítók és 
egyház 62 f r t 15 krt, férfi filléregyletre 5 f r t 61 krt, nőegyletre Pollák Ja-
kab izr. 50 frtot , egyesek 7 f r t o t ; ápolda temetői alapra Teoreok Vilma 
500 frtot, Draskoczy Sámuelné Nyiregyházán 100 fr tot , Fischer Lajos, 
neje Mázer Teréz emlékére 20 frtot, Bibza Dánielné 10 frtot, Kubacska 
Istvánné 10 frtot , Mázer Imréné 5 fr tot , Kender Sámuelné Jánosiban 5 
frtot , Bérczy Pálné Nagy-Bányáról 9 f r t 20 krt, Kozmáryné Gyöngyösön 
5 f r tot , ifj . Kozmáryné Gyöngyösön 5 fr tot , Fazekas Józsefné 5frtot , Szabó 
Béla Gyöngyösön 5 fr tot . Nyugdíj-intézetre: Kulcsár- Károly és Röck Ist-
vánáltal 117 f r t 28 kr gyűjtetet t , Sziklay Ede Rozsnyóról 21 f r t 11 
krt. Kender Sámuelné Jánosiból 5 frtot , Mikuleczky István ref. főgond-
nok 10 frtot , helyb. takarékegylet 50 fr tot , néhai Spuller Józsefné 200 
fr tot , egyházra 50 frtot , nőegyletre ugyanannak nevére férje 100 frtot , 
néhai Fűrész Pál nevére s hagyatékából rokon örökösei 500 fr tot 
nyugdíj intézetre, 300 f r to t jubileumra adományoztak, — 

Sajó-Kazán a báró Radvánszky család egy általa a parochialis kert 
végében vásárolt beltelekből 150 • ölet az egyháznak ajándékozott, — 

Tályán Sóhalmy György 50 f r to t a jánlot t fel, — 
S.-Arnóthon jubileumi alapra egyesek 42 f r t 60 krt , (eddig 27 7 f r t 

7 k r t ) harang-alapra 12 f r t (eddig 282 f r t 83 krt) adtak, — 
Nyiregyházán az elkölth. alap második 10 ezer f r t j á r a 3012 f r t 

83 krt, a jubileumi alapra (eddig 26,285 f r t 58 kr.) 11,236 f r t 01 kr. 
folyt be. 

Az alapítványok összege 22280 f r t 14 kr. 

2. A Luther-ünnepély alkalmából begyült' 
az eperjesi m. u. egyházban 96 off. részben a Luther- társaság javára, 

részben később meghatározandó czélra, — 
Lőcsén 100 f r t 70 kr. offertoriumból, és 79 f r t gyűjtés u t ján Luther 

alapítványul evang. könyvek szerzésére és kiosztására, — 
A kis-szebeni tót egyházban 10 f r t szegény tanulók iskolai könyveire,— 
A bártfai n. egyházban Toppertzer Albert, Gründl Mátyás, Henszlman 

Nándortól l - l Luther kép,Gründl Károlytól iskolára 15 ft, takptár tól 10 ft, — 



Sz-lglón 87 f r t Luther alapra helyi szegényeknek. — 
Strázsán 133 frt 50 kr, — 
Poprádon 50 f r t árva alapul, melynek kamatai 50 évig tőkésitendők 
Felkán 242 f r t 30 k r : ebből 100 f r t száz évig kamatozik, 142 f r t 

30 kr, 200 f r t ig tökésittetik, utóbbiból Luther és Melanchton mellszobra 
a templomba megvásároltatik, — 

Sz. Bélán 15 fr t szegény a lapul ,— 
Mojerkán 61 frt 95 kr harang alapul, — 
Zsákóczon 40 f r t oltár alapul, — 
Sz.-Olasziban 103 f r t 13 kr. a templom berendezésére, — 
Sredléren egy Luther-kép szereztetett, — 
Merényben Weiserl N.-től 200 f r t Luther könyvekre, gazdasszonyá-

tól pedig fekete selyem arany szegélyű oltár terítő, 200 f r t értékű. — 
Gölnitzbányán, hol a nagy nap kivilágítással és fáklyás zenével is 

megilletett, Stark N.-től 10 f r t 2 árvának és 8 özvegynek, mig az általa 
szerkesztett Luther képeket a lelkész sok kis példányban ingyen osz-
totta ki, — 

Rozsnyón a felső leányiskolára 133 fr t 25 k r , — 
Dobsinán a várostól 2000 f r t a presbyterium rendelkezésére „Luther 

Stif tung zur Bekleidung armer^Yater - und Mutterloser Waisen" czim 
alatt , 10 árva segélyezésére,— 

Betléren 94 frt, — 
Veszverésen 12 f r t 2 5 k r . , mely mint árva alap 100 frt ig szaporítandó, 

jöt t be, — 
Ochtina és Gencs filléregyletet alapi tot tak, — 
S'ávetén Raffay Andrástól 100 fr t , fazekas-társulattól 100 f r t , Péter 

Andrástól 10 fr t , Micsinszky Andrástól 3 fr t , Zdichava András Boszniá-
ban elhaltnak hagyatékából, a tyja részéről 14 frt , Faluba János tanítótól 
50 éves jub. ünnepélyén 9 f r t 50 kr jött be, — 

Cserencsényben önkénytes ajánlatokból lelkészfizetésre alap gyűjtetet t , 
most 203 f r t eredménynyel, — 

Kokova 200 f r t értékű keresztelő követ állított fel az ünnepélyen,— 
Rimabánya önkénytes adományokból oltár-alapot gyűjt, amely eddig 

50 fr tot tesz ki, — 
Tiszolcz fekete oltárteri tőre és a sz. edények aranyozására most 

124 f r to t , — 
Rimaszombat a templom belsejének új í tására eddig 65 f r to t 

gyűjtött , — 

Szkálnok oltárképre gyűjt, s azt 5 f r t 90 krt . eredményező offer-

turiummal kezdte meg. 
Az adományok összege 4647 frt. 4S kr . 
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3. Középtanodák javára: 

Eperjesnek a n.-sárosi műmaloni 2000 frtot, dr. Bartsch József 
Ó-Béláról 10 frtot, tanulók (hit tanint. 16 f r t , képezdében 12 f r t , jogaka-
démián 42 frt , főgymnasiumban 227 frt) összesen 297 frtot, — 

Kézsmárknak a tanulók 414 f r t 50 krt , u j alapítványra egyesek 
74 frtot , — 

Iglónak a tanulók építkezésre 776 frtot, tanszerekre 776 frtot , össze-
sen 1552 fr tot , — 

Rozsnyónak a tanulók 143 fr tot , takarékpénztár 25 frtot, — 
R.-Szombatnak a város 200 fr tot , a tarékpénztár 300 frtot, az 

iparbank 100 frtot , Dapsy Vilmos 300 fr tot , a tanulók 177 frtot , Aritéz 
Lajos pádári leik. 1 frtot, a nyugdíjintézetre a tanárok 70 frtot , a gymn. 
pénztár 70 fr tot , egyesek 7 f r t 27 kr t , — 

Nyíregyházának a város egy uj gymn.épület emelésére 35,000 frtot , 
Fodor József DebreczenbŐl 500 frtot , a tanulók 169 frtot , — 

Miskolcznak dr. Markó László felügyelő 200 f r to t ugy, hogy annak 
kamatai időnkénti adományaival együtt 1000 f r t ig tőkésitessenek, azután 
pedig a jövedelem tanárok, esetleg tanítók javadalmazására fordi t tassék; 
az izr. hitközség idegen ajkuaknak ösztöndíj alapul 200 frtot , Barzó 
József 20 fr tot , Brósz Jonát Kassáról 10 f r tot , dr. Baruch Mór Nyír-
egyházáról 10 fr tot , Melczer Ede Dobsináról 5 fr tot , Scherfel János 
Budapestről 5 frtot , Csecsetka Sámuel theol. akad. igazgató Pozsonyból 
5 fr tot , Mehner Ottó és Adolf Edelényből 4 f r t 50 krt , Strei t Ernő 
5 frtot, Majer Lajos Budapestről 5 f r t o t azon Ígérettel, hogy évente 
ennyit fog küldeni, néhai Spuller Józsefné végrendeletileg 200 fr tot , 
Fürész Pál hagyatékából és nevére az örökösök 500 f r to t tápintézetre, 
tanulók 81 f r to t adtak. 

Az adományok összege 42,660 f r t 27 kr. 
Alapítványok, adományok, hagyományok fő-összege (><»,603 f r t 13 kr. 

V, Adakozások, segélyesések, 
1. Egyházak és elemi iskolák javára: 
Lőcsén Kermeszky Mór 200 fr tot adott, egy conventi tánczvigalom 

364 fr tot , a teinplomépitési tartozás törlesztésére rendezett gyűjtés 
1400 fr to t eredményezett (a tar tozás még 9169 fr t) . Szegények részére 
82 frt , segélyül 54 f r t 40 kr. gyűjtetet t , egy alkalmi gyűjtésből 53 f r t 
folyt be, nyugdíj-intézetre a G. A. egylettől 312 f r t , dvoreczi tahitónak 
a schveiczi segély-egylettől 80 f r t érkezett. 
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Kézsmárkon templomépitésre a serfőző egylet 1359 f r t 40 kr t , 
egyes tagok 373 f r t 20 krt adtak, Linberger István Luther-ünnepélyen 
t a r to t t beszédének elárusitása 14 f r to t jövedelmezett, az uj iskola épületre 
adakozásból 1650 f r t 75 kr. Kivetésből 588 f r t 75 kr. jött be. 

Bokusznak az Atzendorfer-féle alapítványból Bécsből 100 frt , Zwickau-
ból (Szászorsz.) 900 német énekes könyv érkezett . 

A bártfai német egyháznak Kosik Arthur 10 fr tot , id. Gründl Ede 
2 frtot, Tinschmied Sándor kis-szebeni polgár ú j ra 4 fr tot adományoztak, 
továbbá oltár képre Toperczer Albertué 10 frtot, Henszlman Mihály és 
neje 10 fr tot , végül Topertzer Albertné egy Luther-öl töuyt 48 f r t érték-
ben adományoztak. 

Poprádon Alexy Lajos bécsi lakos végrendeletileg a lelkésznek 
500 f r to t és egy Luther képet, 2 tanítónak egyenkint 500 f r to t hagyo-
mányozott, kisebb adományokból pedig 22 f r t gyűlt be. 

Matheoczon özv. Loysch Mária Höntz Adolf lelkésznek 20 f r to t 
adományozott. ' 

Majerkának a XIII. v. gyámint. 14 f r to t j u t t a to t t . ' 
Szomolnok a G. A. egylettől 118 f r t 34 krt , a várostól tanszereket nyert . 
Gölnitzen a „Nach der Schicht" czimii lap jövedelméből 200 f r t 

jött be szegény gyermekek ruházatára . 
Hámorban Gürtler K. kath. lakos az iskolára 5 frtot , Gratz Mór 

főesp. lelkész az isk. alapra 12 fr t , Jacobs Ottokár 3 fr tot adtak, a 
gyámintézet pedig egy disz-kiadásu bibliát küldött . 

Merényben a Weiserl-féle szegény-alapból 352 f r t jöt t be. 
Stooszon Tiszlari Nikelszky Erzsébet ol tárra és szószék-teritőre 

23 f r to t , csillárra az if júság 65 f r t 47 kr t adott. 
Maldur a külföldről hozatott u j orgonájánál 162 f r tnyi árleenge-

désben részesült. 
Batizfalvának báró Máriássy Géza 100 fr tot , 
N.-Szalóknak Szontagh Miklós esp. felügy. 20 f r tot , 
Svábócznak és Grenitznek Kullman János felügyelő 20 frtot , 
Chizsnyónak ő felsége a király 100 fr tot adományoztak. 
Miglész Coburg berezeg részéről a toronyra kért fa-anyagnál 80 fr tnyi . 

árleengedést, a gacsalki közbirtokosságtól pedig 4 szál fenyőfát kapott . 
Derencsénynek b. Vay Dénesné 20 f r t értékű épületfát adományo-

zo t t ; ugyanott Pazár Gusztáv tanitó által rendezett szini előadásból isk. 
padokra 40 f r t gyűlt be. 

Süvetének Lüker Márton szószék és oltárteri tőt , 
J . -Tap lóczának Dankó Kazzian Zsuzsánna szószék és oltárteritőt, 
N.-Szlabosnak Dávid N. budapesti lakos szószék teritőt, 
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Ochtinának Potocsni András templomkendőt, özv. Márton Rudolfné 
fekete posztóból ol tárteri tőt ajándékoztak. 

Borosznokon a leégett épületek helyreáll í tására a Fonciére bizt . 
intézet ajándékul 81 fr tot , Lat inák testvérek 6 drb. gerendát adtak. 

Rima-Szombatban a sorsjáték az iskolára 2000 fr tot jövedelmezett, 
egyh. filléralapra 117 f r t 81 kr. gyűlt be, mely összeghez a tkpénztár 
50 frt tal , az iparbank 25 fr t tal , a tamásfalvi énekkar 24 f r t 50 krral 
járul t , — a torony ablakaira Teöreök Vilma Miskolczról 2 frtot, Liszka 
József gondnok 4 f r to t adományoztak. 

Rima-Brézónak a vasmű egyesület építkezésre 20 ezer téglát, 4 
vaskályhát és 4 a j tót adományozott azon igéret mellett, hogy vasraktár i 
épületét az egyháznak adja magtári czélokra ajándékul, Liszkay lelkész 
magyar ist. offertoriuma Va-át oltárképre adta, mi most 17 f r t 13 kr t 
tesz ki. 

Hacsavának a G. A. egyjet 35 f r t 50 k r t küldött. 
Szelcze egyh. magtár t létesített . 

Valykónak a hollandi G. A. egylet 39 f r t 90 kr t küldött. 
Pokorágyon Hámos József 3 drb. gerendát adott iskolára. 

Tót-Hegymegnek Okolicsányi Gáspár isk. csűrhöz két gerendát , Ma-
latinszky Frigyes 4 db. szálfát, br. Luzsinszky Henrik 4 db. szarufát 
adtak. 

Margonyán a hivek 70 f r to t gyűjtöttek, Dessewffy Kálmán 56 f r t 
értékű fekete gyászteri tőt adományozott. 

Sókúton a hivek 36 f r t értékű 2 csillárt szereztek. 
Ofalván a hivek oltári edényekre 84 f r to t adtak össze; 2 uj gyer tyatar tó 

22 fr ton szereztetett , Ferencz György örökösei egy betegeknek való kis kely-
ket 18 f r t 50 kr. értékben, Matej Jánosné Urban Sarolta 3 templomi 
számtáblát 18 f r t értékben adományoztak. 

Hanusfalván S/:abó Jánosné, Amerikában elhalt fér j özvegye 2 ol-
tár i gyer tya- tar tót adományozott china ezüstből 45 f r t értékben. 

S-Arnóton a miskolczi jubileumra 35 fr t , a csanálosi phisharmoniumra 
7 f r t 34 kr. gyűlt be. 

Hernád-Vécse harang lábra 35 f r to t gyűj töt t . 
Miskolcz a G. A. egylettől 71 fr t 60 krt, gyűjtésből 139 fr t 27 

krt , jubiláris czélokra 2310 f r t 21 krt , építési ta r tozásra 788 f r t 95 
kr t vet t be. 

S.-Kaza jubiláris alapra és pedig Kazáról 66 f r t 20 krt , Jákfaluból 
6 f r t 30 krt . Rudabányáról 13 f r t 75 krt . Ózdról 7 f r t 50 krt , Bánfalvá-
ról 3 frtot, Putnokról 11 frtot, Dövényből 50 krt . Koltóról 1 fr tot , Sár-
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kány Kornéltól 5 frtot, Miskolczról 50 frtot, Arnótliról 5 frtot , Barcsák Já-
nostól 1 frtot, összesen 170 f r t 25 kr t kapott. 

Kölesén a toronygomb és csillag felhúzásakor rendezett ünnepély 
alkalmával 14 f r t 17 kr., egyesek részéről külön 30 f r t 60 kr. gyűlt be. 

Csanálos phisharmoniumra Miskolczról 32 f r t 47 krt., Arnótról 
7 fr t 34 krt., br. Prónay Gábortól 30 frtot, sa já t híveitől 141 frtot, össze-
sen 209 f r t 82 k r t kapott . 

Nyíregyházán. Csengeri Sámuelné Szekeres Julia a templom körüli 
vas rácsozatot 3200 fr tnyi költségen ál l í t ta t ta fel s 4 drb. china-ezüst 
gyer tyatar tót ajánlott az oltárra 420 f r t ér tékben; özv. Czabuch Mátyásné 
sz. Gráf Jul ia értékes fehér atlaszból oltár- és szószék teritőt, özv. Hu-
dák Józsefné, Gráf Teréz értékes fekete posztóból oltár és szószék teri-
tőt ajándékozott, melyeket a harmadik testvér özv. Nádasy Károlyné 
Gráf Zsnzsánna mesteri kézzel maga állí tott össze; a takarékpénztár sze-
gény gyermekek ruházatára 50 f r to t adott ; tanszerekre és ösztöndijakra 
bevételeztetett 326 f r t 23 kr, a gyámintézetre befolyt 71 f r t 32 kr . ; 
a tanítói kör lapokra s könyvekre 49 f r t 50 kr t , jótékony czélra pedig 10 
f r to t vett be és fordított . 

Az adakozás összege 20279 f r t 90 kr. 

2. Intézetek és tanodák javára adakoztak: 

Az eperjesi theologiai intézetre Brósz Jonát 50 fr tot , kiválólag a 
4-ik tanszék felállítására. 

A kerületi á rvaházra : Sz. Béla 20 frtot , Nyíregyháza 13 f r t 31 krt. 
Iskoláknak a XIII. v. esperesség 35 f r t 36 krt, Gratz Mór „Nach-

der Schicht" czimü lapja jövedelméből 32 frtot . 

Az eperjesi collegiumnak: a takarékpénztár 40 frtot , Duka Tivadar 
Londonból 25 fr tot adtak.Tápdára eredményezett az országos gyűjtés 1074 f r t 
78 krt, ebben a helybeliek adománya 21 f r t 88 krt . tesz k i ; ösztöndi-
jakra, jutalmakra és segélyekre fordí t ta tot t 1659 f r t 73 kr . ; a collegi-
umi ifjúság gyűjtése szabadság-szoborra 75 f r t 95 kr. 

A kézsmárki lýceum a gyámintézetre 40 frtot, praemiumokra egye-
sek 21 f r t ad tak ; Stenzl Hugó özvegye az őt megillető nyugdíjról az 
alap és egyes özvegyek javára lemondott. 

A rozsnyói főgymnasiumban: Tápdára ki te t t az országos gyűjtés 
757 f r t 49 k r t ; egyesektől termesztményeken kivül befolyt 76 f r t 59 ki-
ju t alomdijakra begyült egyesektől 35 fr t , a Petőfi körtől 21 f r t . 

Az iglói főgymnasiumban: Tápdára befolyt készpénzben 109 f r t 40 
kr., a befolyt termesztmények értéke kitesz 55 f r to t . Jutalmazásokra 
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befolyt egyesektől 57 f r t és egy drb 10 frankos arany, 4 f r t 80 kr. 
értékben, a hitelegylettől 30 f r t ; a XVI v. tkpénztár adott muzeumra 10 
fr tot , a könyvtárra 10 f r t o t ; a szepességi szeretet-házra gyűj te te t t 48 f r t 
76 kajczár, 

A rinia-szombati gymnasiumban az egyházkerületektől 42 fr t , a 
gömöri ref. egyházmegyéből 40 f r t folyt be; tápdára a takarékpénztár tól 
20 fr t , a népbanktól 10 frt , Borbély Lászlótól 5 frt , a várostól 6 f r t , 
Nyiregyházáról 5 fr t , Solymosy Lászlótól 5 frt , Nyustyáról 5 frt , orszá-
gos gyűjtésből 618 f r t 11 kr. jöt t be; gyámintézetre 27 f r t 26 kr, 
szabadság szoborra 22 f r t 43 kr. gyűjtetet t . 

A nyíregyházai gymnasiumnál egy újból emelendő épületre a város 10 
ezer forint értékre vett téglamenyiséget, a nőegylet 71 f r t 4 kr t ajánlottak 
fel; Sáry Pálné gyűjtéséből 4 f r t 60 kr, takarékpénztártól 20 f r t ; a 
tápdára a tkpénztár tól 50 fr t , a várostól 50 fr t , gyűjtésből 149 f r t 94 
k r ; ösztöndijakra a szabolcsi körtől Budapesten 3 drb 10 frankos arany 
14 f r t 40 kr. értékben, egy kedélyes társaságtól 6 f r t jött be. Szegény 
tanulók felsegélésére alakitott filléregyletre 47 fr t 70 kr, a gyámintézetre 
7 f r t 80 kr, a ker. árvaházra 5 fr t , a jubileumra 5 f r t jö t t be. 

A miskolczi gymnasiumban az egyházkerülettől 42 frt , a tkpénztártól 80 
f r t jöt t be. Tápdára a gyűjtés 308 f r t 50 krt eredményezett. Ösztöndijakra 
111 f r t 20 kr. osztatott ki. 

Adakozások Összege 16103 frt 03 kr. 
A IV. V. pont alat t felsorolt alapítványok, hagyományok, adomá-

nyok és segélyezések főösszege 1 1 1 7 1 4 f r t 90 kr. s hozzá adva ehhez 
Szentiványi Miklós 50000 és Szentiványi József 5000 fr tnyi adomá-
nyát is, tesz összesen 166714 f r t 90 krt , 
93740 f r t 52 krra l többet, mint az előző 1883-ik évben, melyben 
91,093 f r t 63 kr. egyházi és elemi iskolai czélokra, 60359 f r t 99 kr. 
pedig intézetek és középtanodák czéljaira adatot t volt. Lélekemelő bizonyság 
az élő egyház eleven élete mellett! Jele, hogy az elődök hitbuzgalma, 
emez emelő és épitő ereje egyházunknak a jelen nemzedékben is él és 
hatalmas módon nyilvánul. Legyen áldva az Ur kegyelméért, melylyel jólte-
vőink nagy számát a lefolyt évben is az áldozat oltára köré gyüjté! Le-
gyenek áldottak az adakozók mindannyian! Közegyházunk hálás elismerése 
azok irányában, kik az egyházszeretetnek, ezen hatalmas példáját köve-
tésre méltónak ta lá landják! 
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VI, M o z z a n a t o k , 
Nagy reformátorunk dr. Luther Márton születésének 4 százados 

évfordulója minden egyházunkban és középtanodánkban kegyeletes és 
emlékezetre méltó módon ünnepeltetett , s többféle czélokra te t t alapít-
ványok által örökit tetet t meg. A reformátio szelleme leng a magaslatokon és 
mélységekben, újjászületésünk eme jó hírnöke éltesse a köztudatot békés 
egyetértés által s hozza meg a hithűség diadalát a protestantismus 
ezen ősi fellegvárában : kerületünkben! 

Gölnitzbányán a Kunst-féle alapítványon segédlelkészi állás szer-
veztetett . 

Merény újólag behozta az egyházi adót. 
Gratz Mór főesperes „Nach der Schicht" czimü egyházi heti lap-

jának jövedelméből 232 f r to t adott szegény iskolás gyermekek istápolására. 
Méltó a szerző a dicséretre, a lap pedig a pártolásra. 

Betléren a lelkésznek és tanítónak földilletéke a tagosítás által 
egy-egy tagban méretvén ki, ez által azok jövedelme nagyobbodott. 

Markuskán Bellányi derék tanitó, az ipar, kivált pedig a botgyártás 
terjesztéseért Gömörmegye tanfelügyelője részéről 20 f r t jutalommal 
tünte t te te t t ki. 

Bozsnyón az egyház Czékus István helybeli 25 éves lelkészi liiva-
taloskodásának emlékünnepét ülte s lelkészét egy diszes, gazdagon meg-
aranyozott ezüst serleggel ajándékozta meg. 

Pongyelokon Andrásik György derék tanitó 50 éves szolgálati jubi-
leuma f. é. ápril 29-ikén ünnepeltetett . Esperesség, lelkészi és tanitói 
kar üdvözölte a tisztes aggastyánt. A tanitói kar 40 f r t értékű nyugdij 
intézeti okmánynyal és egy művészi kivitelű támbottal ajándékozta meg 
őt, az egyház pedig díszebédet adott tiszteletére. 

Tiszolczon a némethoni G. A. egylet javára évente egy, áldozó • 
csütörtökön megtartandó offert. hozatott be. 

Hanusfalva m. é. aug. 19-én ünnepelte temploma felszentelésének 
100-ik évfordulóját. 

Ófalva f. é. május 22-én ünnepelte fennállásának 100 éves jubi-
leumát. 

Eperjesen Vandrák András — a Eerencz József rend lovagja és 
m. t. akadémiai tag 50 éves tánár i jubileuma m. é. szept. 15-ikén egyház-
kerület, esperesség, középtanodák, helyi egyházak s volt tanítványainak 
tömeges részvételével ünnepeltetett meg. 
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Az eperjesi collégium pártfogósága, a tlieol. intézet 4-ik éfvolyama 
felállí tásának reményében, a collégium épület egyik ujabb szárnyát 2 
emeletesre határozta kiépíttetni. 

Miskolcz a mult évi október 7-ikén rendkívüli fénynyel és módon 
ülte meg fenállásának százados jubileumát. Részletes leírása az egyház 
százados történetével együtt a kiadott „ Emléklapok " ban közkézen forog. 

Sajó-Kaza f. é. márcz. 16-kán ünnepelte fenállásának százados év-
fordulóját a hivek, szomszéd egyházak s idegenek nagy részvéte mellett. 
Ezen alkalomból az i f júság az oltárt és szószéket virágokkal diszité fel, 
néhai Demeter János volt lelkész leányai pedig egy szép oltárteri tőt aján-
dékoztak. 

Nyíregyháza f. é. márczius 25-én ünnepelte temploma alapkőletéte-
lének százados évfordulóját, a templomujitás nagy munkájának be nem 
fejezhetése miat t csak sa já t hivei körében csendesen ugyan, de azok 
nagy érdeklődése mellett. Templomát nevezett nagy napig, sok közbe 
lépett akadály miatt, nem hozhatta rendbe. 

Kölesén f. é. pünkösd másodnapján a felépített toronyra a gomb és csillag 
a hivek és idegenek részvétele mellett nagy ünnepélyességgel felillesztettek. 

Tályán f. é. május 26-ikán nagy tűzvész volt, mely az egyház, 
lelkész és tanitó lakát a melléképületekkel együtt felemészté s a sze-
gény egyháznak a tűzkár biztosította összegen felül 2 V-s ezernyi kár t 
okozott. 

Kölesén a lelkésznek és híveknek évi termését a nagy földár és 
árviz megsemmisítette. 

Debreczenben a sorshúzás f. évi junius 29-én eszközöltetett. Az 
eredmény messze elmaradt a remélt jövedelemtől. A véletlen annyiban 
segített, hogy az első 1200 fr tos nyereményt maga az egyház nyerte. 

VII, Építkezések, javítások, 
Kassán a m. n. egyház 600 f r t költséggel templomát kivül-belül, s 

fedelét veres festékkel befestette. 
Ugyanott a tót egyház 78 f r t költséggel a paplakot kijavította. 
Kis-szebenben a német egyház templomát 240 f r t költséggel fedette, 

a város a visitátó emlékére 250 f r t költséggel a templomtér körül kőfalat 
épí t tetet t . 

A kis-szebeni tót egyház 60 f r t költséggel templomát kimeszelteté. 
Orkután: Szegyori Surgent György gondnok a harangláb épületét 

5 f r t költséggel kimeszelteté. 
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Lőcsén a tanitói lak 200 f r t bektetéssel megujittatott . s 1400 f r t 
költséggel uj sirásói lak emeltetett , mely utóbbihoz a város 550 f r t ta l 
s a tagok 365 f r t ta l járul tak. 

D vor et zen élés kamra építtetett , melyhez az anyaegyház 105 fr t tal . 
a Iii vek pedig fuvarral és kézi munkával járul tak . 

Eperjesen a tót egyháznál a paplak udvarán, 600 f r t befektetéssel 
fás- és élés-kamrák épít tettek. 

Bartfán a német egyháznál összesen 510 f r t költséggel a paplak 
kijavít tatot t , istálló épít tetett , a ker t u j kerítéssel lá t ta tot t el. Továbbá 
az iskola 55 fr tnyi , a templom belseje, járdák, kertkeri tés 91 fr tnyi 
kiadás mellett k i javí t ta t tak és a torony 355 f r t kötlséggel uj fedélzetet 
nyert. 

Iglón az összes épületek javí tása 1367 f r t 92 k r t vett igénybe. 
Poprád a lelkészlak javí tására 23 f r t 5 kr t költött. 
Eelka gazdasági épületeket emelt 1800 frton s iskolai kertet 

vett 40 frton. 
Sz.-Szombat a paplakon eszközlött javításokra 59 f r t 64 krt , oltári 

szőnyegre 33 fr tot fordított . 
Matheócz a lelkészlak tetőzetét 75 fr ton ki igazí tot ta . 
Zsákócz a torony fedelére s a templom kijaví tására 736 f r t 79 k r t 

költött. 

Sz.-Váralja a paplak kerítését 40 f r t ta l hozta helyre. 
Sz.-olaszi a lelkészlakot 1300 f r t befektetésével átalakí tot ta . 
Szomolnok a templomnak és iskolának tetőzetét részben a paplakot 

és a faszínt is rendbe hozta. 
Rozsnyó 2020 f r t 26 krt . tevő költséggel tomploma tetőzetét meg-

ujitá. 
Padár temploma fedelét s a templomfalakat 1014 f r t 84 kron 

kimeszelteté. 

Betlér 32 f r t költséggel rendbe hozta épületeit. 
Lökösházán a templom déli oldalának tetőzete meguji t ta tot t . 
Pockfalva 200 f r t t a l kijavitá tornyát . 
A restéri egyház 126 f r t befektetéssel paplakát hozta rendbe. 
Miglész tornya fedelére 600 f r to t költött. 

Markuska iskolai u j padokra 45 frtot , konyhára 30 f r to t , orgonára 
26 fr tot adott ki. 

Derenycsény a lelkészlak, iskola és kert je kerítését 207 forinttal 
rendbe hozta. 

Szirken az iskola uj te tőzetet nyert . 



i 
— 32 — 

R.-Bisztrén az iskolában uj padok alkalmaztat tak, u j kályha he-
lyeztetet t be s a tanitói lakszoba padozattal l á t t a to t t el. 

Gerlicze tanterme javíttatott . 
Rákoson az iskola 210 f r tnyi kiadással uj tetőzet alá került. 
Borosznok tűzvész elhamvasztotta épületeit helyre hozta. 
Chiznyó uj tantermére 300 fr tot , toronyára 400 frtot , templom-javitásra 

38 f r t 50 kr t költött. 
Saj6-Gömör uj templomába 400 f r t áron uj oltárképet szerzett. 
Bakos-Toréken a templom 526 fr t , az iskola 300 f r t befektetéssel 

helyre hozatott . 
Pokorágyon az iskolai konyhára és élés kamarára 54 f r t költetett . 
Hegymegen a tanitói lakhoz tartozó gazdasági épületre 200 f r t ki-

adással uj tetőzet alkalmaztatott . 
Rima-Bányán a paplakon hivatalos szoba épí t te te t t 450 f r t költ-

séggel. 
Rimabrézon a l templom és paplak födele ki javí t ta tot t , az iskola új-

ból fedetett, a tanterembe vaskályha helyeztetett . 
Likéren a gazdasági épület 85 f r t áron ki javí t ta tot t . 
Kokován a faiskola 100 • öllel nagyobbítva körül ker i t te te t t s ra j ta 

uj kapu és külön be jára t nyi t ta to t t 300 f r t költséggel. 
Klenóczon a harangok Pozdech rendszere szerint szereltettek fel, 

egy harang pedig újból á t öntetet t 2 1 8 8 f r t befektetéssel. 
Fürészen a paplakon uj kályha ál l í t ta tot t 40 f r t költséggel, a ker t 

uj kerítést , a temető uj sánczot nyert . 
Hacsaván a templom ki javí t ta to t t s az iskola u j fedél alá vétetet t 

300 fr tnyi , a kehely ú j ra aranyoztatott 10 f r tnyi költséggel. 
Dusán az iskolába u j padok helyeztettek be 48 f r t kiadással. 
K.-Keresztesen a templom menyezete, a kerítés falazata és az iskola 

sindely tetőzete ki javí t ta tot t 124 f r t befektetésével. 
KükemezÖn a lelkészlak és iskola hozat tak rendbe 178 f r t 

kiadással . 
K-németfaluban a templom ki javí t ta to t t 300 f r t költséggel. 
A ládái leány egy házban uj harangláb emeltetett 150 f r t áron. 
Zsegnyén a lelkészlak bezsindelyeztetett, a többi épületek ki javí t ta t-

tak összesen 282 f r t kiadással. 
Sókúton a leégett csűr helyett u j csűr emeltetet t 310 f r t áron. 
Vörös-Vágáson a leégett iskolai épületek ú j r a felépíttettek 730 

fr t . költséggel. 
N.-J.- Vágáson az iskola zsindely tetőzete és a magtár 160 fr tnyi költ-

séggel rendbe hozattak. 
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H- Vécsén harangláb emeltetett, az iskola kipadoztatott , kime-
szeltetett és keritése ki igazi t ta tot t . 

Kölese 1200 f r t kölcsönnel torony-épitését befejezé. 

Szántó paplakát és iskoláját ki javitá. 

Miskolcz épületeinek javí tására 3491 f r t 50 k r t fordított, mely ösz-
szegben benfoglalvák a jubileum alkalmából a templom belsejének meg-
újí tására fordított 2235 f r t 93 kr és a temető uj ú t jára költött 
300 f r t is. 

Nyíregyháza templomának áta lakí tására eddig 2 2 2 8 1 f r t 22 krt. 
költött. Egyéb épületei helyre hozatalára, mely utóbbiak közt a nyugati 
paplak megújítása közel 1000 f r t ta l szerepel, 2648 f r t 6 kr t adott ki. 

Hugyaj roskadozó imaháza kiépítését ő felsége a királytól nyer t 
100 f r t reáforditásával megkezdé; jelenleg alap hiányában szünetel az épités. 

Sajó-Arnót temploma tetőzetére csatornát alkalmazott, 100 f r t értékű 
rostot vett 15 f r t áron, 4 kályhát szerzett 46 frton, mellék-épületei 
rendbe hozatalára pedig 52 f r t 77 k r t költött . 

Ötvenkilencz egyházban tehát összesen 5 2 1 4 1 f r t 55 kr. fo rd í t t a to t t ; 
építkezésekre és javításokra. E mellett örvendetes tény, hogy Kölesén és 
Tályán kivül a többi egyházban kölcsön igénybe vétele nélkül fedeztetett 
a kiadás. 

VIII, Irodalmi munkásság, 
Linberger István kézsmárki és Dianiska András lőcsei lelkészek a Lut-

her-ünnepély alkalmával ta r to t t sz. beszédeiket kinyomattat ták. 
Wéber Samu, Szepes-Béla lelkésze, egyháza történetét meg ir ta s 

kinyomatásra készen t a r t j a ; több lapba mint dolgozó társ czikkeket és is-
mertetéseket ír. 

Gratz Mór főesperes-lelkész „Nach der Schicht" czimü derék egy-
házi lapnak Vl-ik évfolyamát szerkesztette s Luther-képeket adott ki 
német és magyar nyelven 2000 példányban. 

Hörk Jószef tlieol. tanár, mint a prot. egyli. és iskolai lapnak, az „ev. 
egyház és iskolának, a „Sárospataki lapoknak", a „budapesti hir lap"-nak, 
a „Sárosmegyei közlönynek" és az „Eperjesi lapok"-nak munkatársa, e 
lapokban több czikket közölt s kerületünk vallás-tanitásának tantervét és 
a sáros-zempléni esperesség monográfiáját megírta, mely utóbbi a jövő 
évben fog nyomtatásban megjelenni. 



A közgyűlés örömmel hallgatván meg a felolvasott s az 
egyházi élet minden mozzanatát és az iskolai ügy minden 
részletét alaposan és hiven feltüntető ezen főpásztori je lentést : 
Superintendens urnák a jelentésekből is kivilágló azon pásztori 
hűségeért, melylyel fontos őrálló helyén az egyházak s iskolák 
jóléte felett virasztott , őszinte köszönetet mond, a jelentésben 
felsorolt minden intézkedéseit helyesli s ezen jelentést egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe ikta tni elhatározván, abból kifo-
lyólag 

1. Szeretve tisztelt főpásztorának a jelentésben emiitett 
25 éves rozsnyói lelkészi jubileumi ünnepélyét, a maga részéről, 
azon minden jelenlevő szivéből fakadó s ajkán zengő óhajtással 
veszi örvendetes tudomásul, vajha az egek ura megengedné 
mélyen tisztelt, közszeretettel környezett főpásztorának superin-
tendensi jubileumát is friss, ép erőben, egészségben megérnie : 
hogy buzgó szive óhajtása szerint lankadatlan erélyével, nemes 
törekvésével egyházunk s hazánk javát, boldogságát oly fényes 
sikerrel munkálhassa akkor is, és tovább, mint azt eddigelé 
tevé. 

2. Hálás elismeréssel veszi a közgyűlés tudomásul a 
jelentésben felsorolt jóltevőknek, az egyházak és iskolák ol tárára 
hozott áldozatait, Isten áldását kérve azok jutalmául az élőkre, 
kegyelettel óhajtva megőrizni a feledség porától az elhunytak 
emlékét, különösen pedig hálás köszönetét fejezi ki a köz-
gyűlés 

a) a vall. és közokt. miniszter ur irányában, hogy 6 kö-
zéptanodának az akadémia 500 f r t értékű kiadványait 25 í r t -
jával bocsátotta rendelkezésére, — 

b) Nyíregyháza városa irányában, a nyíregyházai ev. gym-
nasiumnak 8 osztályúvá való fejlesztésére 35 ezer forint készpénz 
és mintegy 10 ezer forint értékű épületanyagot ajándékozó 
nagylelkűségéért, elrendelvén, hogy ez a nevezett nemes várossal 
köszönő á t i ra t u t ján közöltessék, — 

c) Szentiványi Miklós sajó-gömöri nagybirtokos és egyházi s 
iskolai felügyelő ur irányában, azon r i tka nemes szivből fakadó, 
prot egyházaink és iskoláink felvirágzásáért szent lelkesedéssel 
buzgó érzelmeért és nagyszerű áldozat-készségeért, melynél 
fogva a Sajó-Gömörön létesítendő, mindenkor evangelikus fele-
kezeti jellegű polgári iskola jövőjének biztositására 50,000 fr tnyi 



alapítványt tett, mely hálaérzelmei a gyűlésnek a nemeskeblü 
alapitványozóval szintén köszönő levél u t ján lesznek közlendők. 

Ugyanazon hálás köszönettel és elismeréssel emlékezett 
meg a közgyűlés a fent nevezett Maecenásnak öcscse, Szentiványi 
József ur azon nagylelkű áldozatkészségéről is, melynél fogva, 
bár nem e kerületben lakik, a fentebbi 50000 frtos alapít-
ványt ujabb 5000 f r t ta l pótolta meg, mely elismerő köszönet 
az alapítványt tevővel, jegyzőkönyvi kivonat u t ján szintén 
közlendő. 

3. Ugyanezen superintendensi jelentésből arról értesül-
vén az egyházkerületi közgyűlés, miszerint Margonyán a Des-
sewffy család egyik őse, utódai számára azon utasí tást hagyta 
há t ra végrendeletileg, hogy a haza és az egyház i ránt i hűség-
ben állhatatosan megmaradjanak: a nemes Dessewífy család 
ezen egyik kiváló ősének eme fenkölt érzelmű nyilatkozatát lelkesítő 
például kivánja a jelen s utókor számára kiemelni, valamint 
különösen dicsérőleg emeli ki Schtrauch Béla kis-szebeni magy. 
német ev. lelkész azon lelkes eljárását is, melyszerint mint a 
kis-szebeni leányiskola tanítója a szakszerű nevelve-oktatás 
mellett a magyar nyelv terjesztése érdekében oly ki tar tó szor-
galommal és lángoló buzgósággal működik, hogy működésének 
következtében, amit a közgyűlés zajos éljenzéssel vett tudomá-
sul, Kis-Szeben lakossága, különösen pedig ev. hivei csodálatos 
haladást tanúsí tot tak a magyarnyelvben, úgyszólván teljesen 
megmagyarosodtak. 

4. Ami a jelentésnek dr. Vandrák András eperjesi collégiumi 
nagytudományu, nemes jellemű veterán tanár 50 éves tanári 
jubiláris örömünnepére vonatkozó részét illeti, azt a közgyű-
lés kiváló örömmel vette tudomásul és az ünnepelt tanítványai 
s tisztelői által létesített 2000 fr tnyi „Vandrák András ala-
p í t v á n y i t , valamint kar társa inak azon tet tét is, hogy szeretett 
kar társukat egy 475 f r t értékű igen diszes, felirásos arany 
kehelylyel tisztelték meg emlékül, méltányló elismeréssel üd-
vözli s az alapitvány felől, tekintve, hogy az a collégium illeté-
kes hatósága részéről még folyton neveltetik, az esetleges je-
lentéstételt továbbra is elvárja, a jubilánsnak pedig további 
működéséhez áldást, friss, ép egészséget s munkaerőt kiván és 
őt Isten oltalmába ajánlja. Végül 
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5. A VI. sz. k. városi és sáros-zempléni esperességi elnök-
ségek ismert buzgalmától elvárja a gyűlés, hogy erélyesen 
r a j t a lesznek, miszerint Superintendens urnák a kánoni egy-
házlátogatás alkalmával te t t intézkedései és rendelkezései mi-
előbb foganatosí t tassanak, jelentésük a jövő évi közgyűlésre 
elváratván. 

Y. (H.) Superintendens ur jelentvén, miszerint a sáros-zempléni espe-
rességben és Kassa városában a mult év folytán megejtet t canonica vi-
s i ta t iora vonatkozó s a mult évi — lőcsei — kerületi közgyűlés elé ter-
jesz te t t jelentésében részletesen felsorolva lett intézkedések és megha-
gyások, melyeknek foganatositására a Sáros-zempleni egyházakat és espe-
rességet s a kassai tót egyházat felhívta volt, nagy részben végrehajtat-
tak s az azokról szóló jelentés a s.-zempléni esperesség és a kassai tót 
egyház részéről már szabályszerüleg be is te r jesz te te t t : 

a közgyűlés ezen jelentést helyeslőleg örvendetes tudomá-
sul vette, s az ennek kapcsában beter jesztet t és a mult évi 
szept. 16-án kelt azon egyezség levelet, mely a budaméri egy-
ház között egyrészt és özv. Ujházy Józsefné urnő között más-
részt, a néhai bold. eml. Ujházy József ur által elhunyt egyet-

ŕ 
len fia Ujházy Arpád nevére és az általa alapitott budaméri 
egyház javára te t t örökalapitvány évi járulékainak elszámolása 
tárgyában a tar tozás és követelés teljes t isztába hozatalával, 
köttetet t , a kerületi levéltárban való megőrizés czéljából a jegy-
zőkönyvi okmányokhoz csatolni határozta, — a mult évi canonica 
visitatio még végre nem haj to t t rendelkezésének végrehajtásáról 
szóló jelentést a jövő évi közgyűlésre elvárván. 

VI. (M) Olvastatott a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
ministerimnak 1884 évi juliushó 11-én 24727 sz. a kelt rendelete, mely 
a más felekezethez tartozó megkeresztelitek keresztelési bizonylatát 
anyakönyvezés végett, az 1879 évi XL t. cz. 53 §-ban megszabott büntetés 
terhe alat t , a ténykedő lelkész részéről az illetékes lelkészhez a tényke-
dés u tán legfeljebb 8 nappal á t té te tni rendeli. 

Ezen rendelet örvendetes tudomásul vétetvén, a kerületbeli 
lelkészekkel — az esperességek ut ján — hivatalból közöltetni ha-
tároztatot t . 

Yil . (H.) Olvastatot t nagyméltóságú Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urnák 1883 aug. 6-ról 26147-ik sz. a. kelt s 
méltóságos Prónay Dezső báró egyetemes felügyelő úrhoz a középiskolák 
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szervezéséről szóló 1883 évi XXX t. cz. tárgyában intézett megkeresése, 
valamint egyetemes felügyelő urnák superintendens úrhoz ezen megkeresés 
tárgyában intézett á t i ra ta , olvastattak továbbá ennek kapcsában az egye-
temes tanügyi bizottságnak a gymnasiumi tantervre s az érettségi vizs-
gára vonatkozó javaslatai s meghallgattatott végre az ezen tárgyban vé-
leményes jelentés tétellel megbízott kerületi tanári értekezletnek, az ez 
évi értekezleti elnök Hörk József collegiumi igazgató által előterjesztett 
jelentése, melynek beható tárgyalása után határozta to t t : 

1. A kerületi gyűlés helyeslőleg tudomásul veszi s az 
egyetemes gyűlésen ajánlani fogja, a kerületi tanári értekezlet-
nek a középiskolai oktatás tantervére vonatkozó azon indít-
ványát, miszerint fogadtassák el a gymnasiumi taní tásra nézve 
az állami tanterv, azon fentartással , hogy amennyiben azt az 
1883 X.^X t. cz. is megengedi, joga legyen az egyes inté- x 

zetnek a tantárgyak berendezése körül, a tantervnek különbeni 
betartása mellett, a saját körében felmerülő szükség parancsolta 
különös intézkedéseket megtenni ; a vallástanitásra nézve pedig 
elfogadtatik a következő t a n t e r v : 

I. Osztály. Bibliai történetek az ó-szövetségből, erkölcstani 
szempontból tárgyalva. 

II. Osztály. Krisztus élettörténete az évangyéliom alapján. 

III. Osztály. A keresztyén egyház alakulása és első viszo-
nyai az „Apostolok cselekedetei" könyvények alapján. 

IV Osztály. Az őskeresztyén egyház és intézményeinek 
megismertetése a nicaeai z s i n a t i g , — a keresztyén istentiszteleti 
szer tar tások és ünnepek. 

Hit- és erkölcstan Luther kátéja alapján röviden. 

V Osztály. Az ó- és uj-szövetségi könyvek ismertetése, 
ugy azonban, hogy a homogen dolgok tartalom szerint csopor-
tosí t tassanak. 

VI Osztály. A keresztyén egyház története, kiváló te-
kintettel a protestantismus elterjedésére s azon különböző 
alakokra, melyeket az az egyes nemzeteknél öltött. I t t magyar-
ország csak röviden említendő. 

VII. Osztály. A magyarhoni protestáns egyház történelme, 
tekintet tel a magyarországon kivüli protestáns és nem protes-
táns főbb eseményekre. 

VIII. Osztály. Rendszeres hit- és erkölcstan. 
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2. Az érettségi vizsgálatra vonatkozólag a miniszter uta-
sítás és szabályzat tudomásul vétetik. Az érettségi vizsgálaton 
a vallástanból a vizsgálat előlegesen ta r tandó meg. 

3. A tankönyvekre vonatkozólag a ker. gyűlés az egye-
temes tanügyi bizottság által felsorolt tárgyaknál szükségesnek 
talál ja ugyan a kijelölt tankönyveket, azonban föntar t ja az egyes 
intézeteknek azon jogát, miszerint a vallás és közoktatási 
miniszter és az egyetemes tanügyi bizottság által a jánlot t 
tankönyvek közül szabadon választhassanak. 

4. A tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályok elkészítésé-
vel megbízva lett eperjesi ev. ker. coll. t anár ikar által kidol-
gozott, a kerületi tanári értekezlet által elfogadott s a köz-
gyűléshez az egyetemes gyűlés elé való terjesztés czéljából 
beter jesztet t tervezet egy Szontágh Bertalan gömöri esp. 
felügyelő elnöklete alatt, Jus th Samu, dr. Meskó László, Kra-
marcsik Károly és Hörk József tagokból álló bizottságnak 
adatot t á t felülvizsgálat végett, annak szabályszerű jelentése 
jelen gyűlés a la t t elváratván. 

5. Az egyetemes bizottságnak az egyetemes tanügyi bi-
zottság összeállítására vonatkozó javasla tá t a közgyűlés elfo-
gadja s az egyetemes gyűlésre menendő követeit utasí t ja, hogy 
annak elfogadását ott szorgalmazzák. 

6. Az államsegély igénybe vételét illetőleg az egyetemes 
bizottság javaslatának első két pontját , melyek szerint az ál-
lamsegély az elkerülhetetlen szükség esetében is csak a követ-
kező elvek megtar tása mellett vehető igénybe 

a) ha az igénybe veendő segély összege nem haladja meg 
az illető középiskola fentar tás i szükségletének felét s ha en-
nélfogva az intézet felekezeti jellege és az egyház önkormány-
zati joga sértetlenül megmarad, — 

b) ha az illető tanárok a kormány ál tal a felekezettel 
közlött, s kizárólag mindkét hitvallású ev. tanárok közül ne-
veztetnek ki 

a közgyűlés helyesli és elfogadja, a harmadik pontra nézve 
azonban kimondja, hogy annak végleges eldöntését, váljon a ke-
rületbeli gymnasiumok valamelyike az állami segélyt igénybe 
vehesse-e vagy sem, az egyetemes gyűlésnek való utólagos 
bejelentés mellett saját jogának tekinti . 
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7. A tanárok szavazati jogára nézve a közgyűlés kimondotta, 
hogy e tekintetben az államilag segélyezett és a nem segélye-
zett gymnasiumok között különbséget nem tesz. 

VIII. (M) Egész terjedelmükben felolvastattak a nmtságu vallás- és 
közoktatási m. k. minisztériumnak, a rozsnyói ág. ev. főtanoda és a 
rima-szombati egyesült protestáns gymnasiummal — ezeknek államilag 
leendő segélyezése tárgyában s az 1883 évi XXX. t. cz. 47 §-a értelmé-
ben — kötött szerződései. 

A felolvasott szerződések helybenhagyólag vétetvén tudo-
másul, határoztatot t , hogy előbb azok az egyetemes gyűlésnek mu-
tat tassanak be, azután pedig a kerületi levéltárba helyeztes-
senek el. 

A vallástanitásról a szerződések nem rendelkezvén; ugy a 
rozsnyói, mint a rimaszombati gyimnasiumok utasí t ta tnak, 
hogy arról gondoskodjanak. 

IX. (F) Olvastatott az eperjesi kerül, collégium pártfogóságának a 
nevezett főiskola kiegészítő részét képező főgymnasium állami segélyez-
tetése i ránt a közoktatásügyi miniszter megbizottjával kötött s f. év 
junius 29 kelt szerződési tervezete. 

Miután a közgyűlés, az ügynek beható tárgyalása után arról 
győződött meg, hogy ezen szerződési tervezet helyes elvekből indul 
ki, a felekezeti hatóság authonom jogait és törvényes befolyását s 
az intézetnek hitfelekezeti jellegét kellőleg biztositja és a 
mellett az intézetre nézve anyagi tekintetben is előnyös: 
annálfogva a gyűlés a nevezett főgymnasiumnak állami segé-
lyeztetését ezennel helybenhagyólag veszi tudomásul s meg-
bizza a ker. elnökséget, hogy annak idejében a végleges szer-
ződést, a kerület nevében megerősítse s azt az egyetemes 
gyűlésnek is bemutassa. 

X. (H.) Olvastatott az eperjesi ev. coll. kerületi hi t tanintézetről 
szóló következő jelentés: 

A) A Tanári kar. 

A három tanfolyamból álló hittanintézetben működő 3 rendes h i t t anár 
a lefolyt iskolai évben lelkiismeretesen oda törekedett, hogy a hittanulók, 
igaz evang. tudományban s vallás-erkölcsi életben gyarapodjanak. 



Bancsó Antal t aná r előadta a kereszty. erkölcstant, vallásbölcsészetet 
s magyarázta Pál apostolnak a rómaiakhoz ir t levelét, — 

Hörk József tani to t ta az egyházjogot, l i turgikát , katechetikát, pasto-
rálist, nevelés- és oktatástant , és vezette a homiletikai, katechetikai s 
l i turgiái gyakorlatokat, — 

Tillisch János dékán-tanár előadta az egyetemes egyháztörténet ó és kö-
zépkori szakaszát, bölcsészettörténetet, ó-szövets. bevezetést, héber nyelvet, 
magyarázta Joel prófétát s Mózes I. és II. könyvének válogatott sza-
kaszait, és vezette a latin irálygyakorlatokat . 

B) A tantárgyak. 

hetenkénti óraszám s tanfolyamok szerint 

a) egész évi tan tárgyak voltak : 

1 újszövetségi magyarázat , hetenkénti 4 óra mind a 3 t. foly 
2 egyetemes egyháztörténet » 4 „ I. és TI. v 
3 Keresztyén erkölcstan n 4 „ II. és III. n 
4 bölcsészettörténet 4 óra I. jj 
5 egyház-jog » 4 „ II. n 
6 vallásbölcsészet » 3 „ I .és II. » 

7 héber nyelvtan » 2 „ I. y> 
8 ó-szövets. bevezetés r> 2 „ I. és II. v 
9 l i turgika r> 3 „III . y> 

10 ó-szövetségi magyarázat n 2 „ II. és III. n 
11 gyakorlati exegesis n 1 „ mind a 3 n 
12 homil., katech., litrg. gyak. » 2 n n n 
13 lat in stylus n 1 -— — 

b) félévi tantárgyak voltak : 

1. A nevelés- és oktatás története, hetenkénti 2 óra I. és II. tanf. 
2. Nevelés- és okta tás tan „ 4 „ II. „ 
3. Katechetika „ 2 „ I. és II. „ 
4. Pastoral is „ 2 „ III. „ 
Jegyzet: A tanulóra nézve a hetenkénti óraszám maximuma 25, mini-

muma 21. 

C) A hittanintézeti hallgatók 
a) létszáma : 

Az év elején beiratott 16, meghalt 1, maradt az év végén 1 5 ; 
anyanyelvre nézve: magyar 8, német 4, tót 3. 
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Az első tanfolyamban volt 5 tanuló, a másodikban 2, a harma-
dikban 8. 

b) tudománybani ha ladása : 

Kifej tet t szorgalom mellett mindnyájan tet tek kellő időben nyilvá-
nos vizsgát, az első félévben január 22-től február 7-ig, a második fél-
évben junius 14—26- ig és pedig: 

jeles eredménnyel 8, jóval 2, elégségessel 5. 

c) erkölcsi viseletük : 

minden tekintetben kifogástalan volt. 

d) jótéteményekbeni részesittetésök : 

Részint a tudománybani haladás, részint jó erkölcsű magaviselet 
alapján 12 ifjú részesit tetett ösztöndijban 550 f r t erejéig, — három-
nak elengedtetett a tandíj, — kilenczen részesültek az alumniumi ebéd-
dij elengedésében. 

D) Theologiai egyesületek, körök. 

1. A magyar-német-tót homil. kör Hörk tanár vezetése alat t 25 
ülést ta r to t t , melyen 17 magyar, 5 német s 3 tót munka olvastatott 
fel és birál tatot t meg. Ezenkívül 66 izben prédikál tak a hittanulók az 
eperj. s vidéki templomokban, 18-szor magyar, 13-szor német és 35-ször 
tót nyelven. 

2. A liturgicumban a hi t tanulókkal együtt működtek a taní tóké-
pezde III-ad éves növendékei is. 

3. Katecheticai taní tás t t a r to t tak a hi t tanhallgatók a gymnasiumi 
alsóbb osztályok tanulóival 5 gyermek isteni tisztelet alkalmával, mikor 
ezek a hideg téli vasárnapokon a templomba járás kötelessége alól fel-
mentést nyertek. 

4. Az önképző és önsegélyző egylet 20 ülést tar tot t , melyeken 10 
munka olvastatott fel. Ezen egyesület ez évben három ünnepélyt rende-
zett, u. m. Luther ünnepélyt, Zvingli ünnepélyt, s a tanév végén junius 
22-én zárünnepélyt nagyszámú közönség előtt. 

Az egyesület jeleni, vagyonállapota 309 f r t 04 kr. 
5. Az olvasókör ez évben 23 folyóirattal rendelkezett, és pedig 18 

magyar, 5 német lappal. 

7 
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E) A theol. könyvtár gyarapodása ez évben: 
a) vétel u t j á n : 

Kerületi költségen 72 fr ton a Luther-irodalom, melyből eddig 99 
kötet let t beküldve, mig 2 kötet ujabb kiadás szerint későbben fog beszol-
gáltatni. Az önképző s önsegélyező egyesület ál tal vétetet t 2 kötet. 

b) ajándékozás u t j á n : 

Főtisztelendő Czékus I. superintendens úrtól 2 kötet, Schneller Is t-
ván pozsonyi theol. t anár úrtól 1 kötet, Vandrák András tanár úrtól 2 
kötet, Kiss Lajos lelkész úrtól 1 kötet, tesz öszszesen 107 kö te te t ; az 
1 8 8 2 — 3 tanév végén volt 1505 kötet, s igy áll a könyvtár jelenleg 
1612 kötetből. 

Ezzel kapcsolatosan jelenti Superintendes ur, miszerint a lefolyt év-
ben a theologiai intézet javára a nagybányai egyház 23 frtot , Péchy 
István fancsali egyházfelügyelő 10 frtot , Brosz Jóná t VI. sz. k. esp. fel-
ügyelő pedig, ezen intézet állandó jóltevője, ezúttal kizárólag a 4-ik 
évfolyam felállí tására, ez évben is 50 f r to t adományoztak. 

Ezen jelentés folytán a köz-gyülés 
a) h i t tanintézet tanára inak buzgó és sikeres működését 

örvendetes és méltányló tudomásul veszi, — 
b) az ezen jelentéssel kapcsolatban beter jesztet t kére lem-

hez képest a theol. könyvtár további gyarapí tására ezúttal 50 
f r to t ajánl fel és tesz folyóvá, — 

c) azon jóltevőknek, kik az intézetet a lefolyt évben akár 
pénzbeli akár könyv-adományaikkal gazdagiták, elismerő köszö-
netet szavaz. 

XI. (F) Olvastatot t az eperjesi h i t tanár i karnak kérelme a theol. 
intézetnek 4 évi tanfolyamra leendő kibővítése i ránt s ezzel kapcsolato-
san ugyanazon tanár i karnak az egyes egyházakhoz intézet t kérő szó-
zata, melyben felfejtve ezen intézkedés szükségét, nevezetesen pedig azzal 
indokolva azt, hogy az egyetemes gyűlés azon követelményének, mely 
szerint az eperjesi theol. intézet tanterve is összhangzatba hozassék 
a pozsonyi akadémia tantervével, a 3 évi tanfolyam mellett mégfelelni 
teljesen lehetetlen s hogy a 4 évi tanfolyamra berendezett pozsonyi 
akadémia mellett ezen intézetünk — hahogy továbbra is 3 évi tanfo-
lyamra maradna berendezve — biztos enyészetnek menne elébe, ameny-
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nyiben a növendékek nagy része a külföldre ki nem mehetvén, s igy 
kénytelen lévén a 4-ik évet amúgy is Pozsonyban tölteni, az ekként 
elérhető anyagi előnyökre való tekintet tel inkább az első tanfolyamtól 
kezdve fog vonzódni Pozsony felé, másrészt a 4 éves tanfolyam mellett 
elkerülhetlen 4-ik — segéd — tanár 600 f r tban megállapítandó fizeté-
sének fedezésére nézve is kész tervvel áll elő, javasolván, hogy ez összeg 
az 5000 frtnyi államsegélyből fedeztessék, mihez az egyházak és espe-
rességek hozzájárulását kéri, kijelentve, hogy igy az egész terv az egyes 
gyülekezetek ujabb megterheltetése nélkül lenne keresztül vihető és csakis 
azon csekély önmegtagadás kívántatnék meg ezektől, hogy azon eddigi 
megállapodás, melyszerint az államsegély tőkésítése következtében a 
kerületi segélyből minden 4-ik évben ujabb és ujabb ezer forint lenne 
leveendő az egyházak vállairól, oda módosíttatnék, hogy e teher 
könnyítés minden 4-ik helyett, csak minden 5-ik évben történnék. 

A gyűlés, belátva a felfejtett indokok nyomós voltát, az 
esperességek többségének hozájárulásával a h i t tanár i kar indít-
ványát a hi t tanintézetnek 4 évi tanfolyamra leendő berende-
zése tárgyában magáévá teszi s ebből kifolyólag egy 4-ik 
— segéd — tanár i állomásnak 600 f r tnyi s az államsegélyből 
fedezendő fizetéssel való szervezését ezennel elhatározza. 

XII. (F.) Olvastatott Bancsó Antal eperjesi h i t tanárnak Eperjesen 
f. é. aug. 7-én kelt levele, melyben a soproni theol. intézet tanárául let t 
megválasztatása s ezen állomásnak általa tör tént elfogadtatása folytán inté-

< : 

zetünkben eddig viselt tanár i állomásáról lemond. 

A gyűlés méltányolva a távozónak eddigi állásában szerzett 
szép érdemeit, lemondását őszinte sajnálat ta l veszi tudomásúl 
s áldás kívánása mellett bocsátja őt ki a kerület kötelékéből. 

XIII. (F.) Az eperjesi h i t tani intézetnek 4 évi tanfolyamra leendő 
berendezése s Bancsó Antal tanár leköszönése folytán egy rendszeresített és 
egy segédtanári állomás lévén a nevezett intézetnél betöltendő, Super-
intendens úr jelenti, hogy ez állomásokra többen már írásban is 
jelentkeztek. 

Ezen állomások betöltése s az azzal összefüggő ügyek 
tekintetében, még e gyűlés folyamán beadandó javaslat készí-
tésére Bánó József coll. ker. felügyelő és Szalagyi Mihály fő-
esperes ikerelnöklete alat t Tillisch János, Hörk József, Justh 
János és Gömöri Pál küldetnek ki. 

6-
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XIV. (M.) Olvastatott Jeszenszky Pál iglói gymn. tanár és segéd-
lelkésznek a XIII városi esperesség által 1884 julius 16-án megtar to t t 
közgyűlés azon határozata ellen beadott felfolyamodása, amely határozat 
az iglói egyházi közgyűlésnek 1884 febr. 24-én hozott határozatát hely-
benhagyva, felebbezőt segédlelkészi teendó'i alól felmentette és az ezekkel 
egybekötött járandóságok kiszolgáltatását beszüntette. 

Ezen ügynek előkészítésére Brósz Jónát VI sz. k. városi 
esp. felügyelő és Czéner Pál kishonti főesperes elnöklete alat t 
Kramarcsik Károly, dr. MeskóPál , Csisko János, Chotvács Endre 
és előadóképen Marton János ker. jegyző gyűlési tagokból álló 
bizottság küldetett ki oly megbízással, hogy a felebbezésnél 
nyugvó összes ügyiratok áttanulmányozása után véleményes 
jelentését a gyűlés másodnapján terjeszsze be. 

XV. (M.) A Br. Baldácsy Antal-féle alapítványi ügyben: 
1. az alapítvány Igazgatósága megküldi a magyarországi superinten-

dentiák meghatalmazott jainak 1883 év decz 8-án megtar tot t közgyűlésé-
ről felvett jegyzőkönyvet, amelyben a közgyűlés az alapítványi Igazgató-
ság ut ján azon indítványt és kérést intézi az összes Superintendentiák-
hoz, hogy néhai Török Pál, a dunamelléki ref. egyházkerület volt püs-
pöke özvegyének, azon indokból, mert boldog emlékű Török Pál püspök 
volt az alapí tványnak a dicső alapító mellett egyik szellemi szerzője s 
az alapítványnak mintegy második megalkotója és hatalmas oszlopa, a 
különben rendkívüli törlesztésre szánt összegből 8000 f r t adományoztas-
sék akként, hogy az 2 év a la t t két egyenlő részletben legyen fizetendő. 
Az alapítványi Igazgatóság szellemes á t i ra tában a közgyűlés indítványá-
nak elfogadását a legmelegebben ajánl ja az egyházkerületnek. 

2. Az alapítványi Igazgatóság f. é. apr. 26-án kelt á t i ra tában má-
sodsorban az alapí tványra kiszabott vagyonátruházási illeték ügyében — 
hivatkozással az alapítványi közgyűlésnek 1883 jan. 18-ki s az egy-
házkerületekkel már közölt jkvére s azon körülményre, hogy a nmtgu m. 
kir. pénzügyminisztérium 4 6 8 1 5 / 1 8 8 2 számú rendeletével az alapítványi 
szerződés VIII pontja a) és b) al-pontjaiban foglalt czélokat illeték-
köteleseknek mondotta k i — felkéri az egyházkerületet, hogy az ügy sürgős-
ségére való tekintet tel ez idei közgyűlésén hozzon — az alapítványi 
Igazgatóság Elnökségéhez beküldendő — határozatot az iránt, mennyit 
rendel az egyházkerület az alápitvány jövedelmének reá eső Vn-ed ré-
széből ezen illetékköteles czélokra. 
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Ezen ügynek előkészítésére, Szontagh Bertalan gö-
möri esperességi felügyelő és Fábry János XIII. városi főes-
peres elnöklete alatt , Urban Adolf, Szontagh Pál, dr. Meskó 
László és előadóképen Marton János kerületi jegyző gyűlési 
tagokból álló bizottság küldetet t ki azon megbízással, hogy az 
ügy át tanulmányozása után véleményes jelentését a gyűlés 
másodnapján terjeszsze elő. 

XVI. (H) A kerület rendelkezése a la t t álló ösztöndijakra beérkezett 
pályázatok elbírálására s az ösztöndijak kiosztására vonatkozó javaslat-
tételre 

Lichtenstein József hegyaljai esp. felügyelő és id. Bartholo-
maeidesz László gömöri főesperes elnöklete alat t Szontágh 
Pál, Gratz Mór, Tillisch János tagokból álló bizottság küldetett 
k i ; szabályszerű jelentése még e közgyűlés folyamán elváratván. 

XVII. (F.) Olvastatott és tételről-tételre behatóan tárgyal ta tot t a 
Rozsnyón f. é. aug. 5-én összeült és megbízatásában eljárt azon kerületi 
nagybizottságnak jelentése és munkálata, mely a mult évi közgyűlés jegyzőköny-
vének XVpont ja értelmében a „Rendezet" kiegészítő részét képezni hivatott 
„ Utasítások "-nak nyomtatásban is megjelent s javaslatképen az esperességek-
hez, egyházakhoz és tanintézetekhez alkotmányos tárgyalás czéljából leküldve 
lett szövegére ezek részéről te t t észrevételek felülbírálása s összeegyeztetése 
czéljából lett kikiildve, s melynek ezen jelentéséből kitűnik,hogy az esperességek 
— egynek kivételével — a munkálatot átalánosságban a tárgyalás 
alapjául elfogadták s annak részleteire biráló észrevételeiket és módosí-
tásaikat megtették s hogy ezeknek alapján és az esperességek többsége 
által képviselt nézetek szem előtt tar tásával jöttek létre a nagybizott-
ságnak megállapodásai. 

Ezen közérdeklődéssel folytatott tárgyalás alapján 

a) a „Rendezet" kiegészítő részét képezendő „Utasí tások" 
szószerinti szövege véglegesen megállapi t tatot t s az egyház-
kerületi főjegyző annak kellő számú példányokban eszközlendő 
kinyomatásával megbízatott , — 

b) határoztatot t , hogy az egyházi és iskolai ügyekre vo-
natkozó s érvényben lévő törvények, valamint a protestán-
sokra nézve szintén törvény-erővel biró II. József-féle házassági 
nyilt parancs ezen utasítások pótléka gyanánt időrendben s 
teljes szövegökben szintén kinyomattassanak, mely „pótlék" 
összeállítására superintendens ur és dr.Marko Sándor kérettek fel ,— 

\ 
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e) úgy a mult évi kerületi gyűlésen elfogadott „Rendezet", 
mint a most elfogadott „ Utasítások" a jövő 1885-ik évi január 
1-ső napjával lépnek hatályba, minek folytán a nevezett naptól 

! ' kezdve az eddig érvényben volt Berzeviczy-féle coordinatio 
hatályon kivül helyeztetik. 

Ezzel összefüggőleg jelenti superintendens úr, hogy a „Rendezet"-et 
német nyelvre Linberger István kézsmárki-, tót nyelvre pedig Liszka 
János r ima-brézói lelkészek leforditották. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, a „Rendezet" német és 
szláv szövegének kinyomatásával Superintendens úr megbizatott, 
a fordítóknak —- a gyűlés őszinte köszönetének kifejezése mel-
l e t t — fáradságos munkájok némi jutalmazásául a kerületi 
közpénztár terhére egyenként 50 f r t s ugyanezen alkalommal 
Farbaky József kerül, főjegyző részére, a „Rendezet" magyar 

. szövegének szerkesztésével és kiadásával j á r t fáradozásaiért, 

•,v,yi: ugyanazon pénztárból száz forintnyi jutalom szavaztatott meg. 

XVIII. (F.) Az egyházrendezet tárgyalása alkalmából inditványozta-
tott, hogy miután hazánkban ág. hitv. egyházunkon kivül minden más 
egyházak püspököknek czimezik főpásztoraikat s e czimet a „superinten-
dens" latin nevezet helyett legközelebb ref. testvéreink is elfogadták, — 
miután ág. h. ev. egyházunk az egyenlőség és viszonosság törvénye alapján 
a zsolnai zsinat alkalmával prot. egyházunkra államilag ráparancsol t 
superintendens név helyett főpásztoraival szemben a püspöki czimnek al-
kalmazására jogosítva van, — miután a püspöki czim a szentíráson alapul, 
Berzeviczy-féle rendezetünk csak a czimet használja s e fölött hazai 
szempontból is indokolt, hogy magyar hazánkban főpásztoraink ne latin, 
hanem magyar czimet használjanak, — miután a püspöki czimnek fő-
pásztorainkra való alkalmazása nem csak hogy aggályokra nem ad okot, 
de különösen közjogi szempontból ajánlatos is, másrészt pedig ez irány-
ban egyöntetű s egyetemleges érvényű intézkedés tételére csakis az egye-
temes gyűlés van h iva tva : az egyetemes gyűlés egyházkerületünk részéről 
hivassék fel, miszerint a püspöki czim használatát , mind a négy kerületünk 
superintendenseire nézve fogadja el és ezen intézkedését a kormány-
nál is érvényesítse. 

Az egyetemes gyűlésre menendő követeink utasí t ta tnak, 
hogy ezen indítványt az egyetemes gyűlés elé terjesztvén, a 
püspöki czimnek összes főpásztorainkra való alkalmazását ajánl-
ják s életbe léptetésére nézve hathatósan közreműködjenek. 
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XIX (S.) Olvastatott az ezen jkönyv XIII. pontja alat t az eperjesi 
hittanintézetnél betöltendő tanszékek iránt , vélemény adás czéljából ki-
küldött bizottságnak jelentése, melynek folytán a gyűlés 

• 

a) a rendszeres theologia tanszékére rendszeresített egyezer 
kétszáz (1200) forintnyi évi fizetés mellett s azon kikötéssel, 
hogy a szabályszerű tanári vizsgát egy éven belül letenni tar-
tozik, rendes tanáru l Mór Gyula jelenlegi brassói lelkészt, — 

b) az Írásmagyarázat tanszékére pedig egy évi próba-
időre, 600 osztr. ért . forintnyi fizetéssel, segédtanárul May er 
Endre, hit jelöltet választot ta meg. 

XX. (M) A br. Baldácsi Antal-féle alapítvány ügyében a gyűlés első 
napján e jkönyv XV pontja alatt kiküldött bizottság véleményes jelen-
tését Marton János bizottsági előadó előterjesztvén, annak alapján hatá-
roz t a to t t : 

1. Ámbár az alapitvány igazgatósága által közölt adatok-
ból a kerület a vagyonkezelésre nézve tiszta és teljes tájéko-
zást nem meríthet, különösen pedig nem lát ja számszerűleg 
igazolva azt, hogy a 8000 f r t kifizetése esetén az első magyar 
ált. bizt. társulat i adósság törlesztése mily mérvben fog kése-
delmet szenvedni: mindamellett is, tekintve az elhunyt Török 
Pál püspöknek az alapitvány körüli halhatat lan érdemeit, a 
8000 f r tnak néhai Török Pál püspök özvegye részére két évi 
részletben leendő kifizetéséhez szívesen hozzá já ru l . 

Ezzel kapcsolatosan, miután a gyűlés az alapitvány keze-
lésével járó költségek felszámítását feltűnően soknak találja, 
felkéri egyházkerületünknek az alapitvány bizottságában mű-
ködő képviselőit az iránt, hogy ezen. vagyonkezelés egyszerűsí-
tése és a költségek kevesbitésé érdekében minden lehetőt 
elkövetni szíveskedjenek; egyszersmind pedig igyekezzenek oda 
hatni, hogy az igazgatóság által közöltetni szokotVszámadások 
jövőben az alapítványi vagyon állásának világosabb és bizto-
sabban át tekinthető képét nyúj tsák . i 

2. A nagynevű alapító intentióját szem előt t i t a r tva és az 
alapítólevél VIII-ik pontjára s arra való tekintettel, hogy a 
mult évben Lőcsén ta r to t t kerületi gyűlés jkönyvének XVIII 
pont jában az alapitvány jövedelmének kerületünkre eső részéből 
3/9-ed rész a superintendens ur részére már meg lett szavazva, 
a most igy fenmaradó 6/9-ed részből Ve-ed részt a csekélyebb 
fizetésű lelkészek jobb javadalmazására s a lelkészek özvegyei 
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és árvái Ínséges sorsának enyhítésére, Vg-ed részét pedig a 
pusztuló egyházak megmentése, ínséges egyházak segélyezése 
és az építkező egyházak gyámolitására fogja egyházkerületünk 
fordítani. 

Ezen határozatoknak az alapítványi igazgatósághoz leendő 
felterjesztésével az egyházkerületi elnökség megbizatik. 

XXI. (F) Olvastatot t az egyházkerületi árvaházi bizottságnak jelentése, 
mely szerint 

a) az árvaház ügyei a lefolyt évben is minden reményt meghaladó 
szép lendületet nyer tek ; egyházak, községek és egyesek* ugy édes ha-
zánkban, mint a távol külföldön is vetekedve siettek annak létesítéséhez 
kegy-adományaikkal hozzá járulni, minek folytán s a mult évi ker. köz-
gyűlés határozatához képest is, az árvaház a dicső emlékű Luther Már-
ton születésének négyszáz éves emlékünnepén, 8 fiu és 2 leány árvával, 
névszer int : Malatinszky Sándorral Rozsnyóról, Yajner Lajossal Berzétéről, 
Malinák Sándorral Szomolnokról, Orbán Mihálylyal S.-Kazáról, Homola 
Rudolffal N.-Rőczéről, Kirschner Jánossal Gölniczbányáról, Adriányi And-
rással Dobsináról, Garay Kálmánnal Nyíregyházáról, Nehre Zsuzsannával 
Szepes-Merényből és Küffer Gizellával Rozsnyóról, Szerecsen Lina k. a -
nak, mint árvaanyának, valódi édesanyai odaadást tanúsító gondos és 
gyöngéd vezetése alat t tényleg meg is nyilt, — 

b) Rozsnyó és vidékének lelkes közönsége az újonnan megnyílt ár-
vaházat a szükséges felszerelésnek és élelmi szereknek ajándékképen való 
összehordása által, az alap megterheltetése nélkül rendezte be, mely be-
rendezés körül különösen is kiemelendő Alexy Albert rozsnyói kereske-
dőnek buzgólkodása, ki több vég vásznat és ruhakelraét eszközlött ki 
ajándék-képen az árvák részére, a vele üzleti összeköttetésben levő bécsi 
és budapesti kereskedő házaktól, — 

c) az üdvözítő áldott születésének emlékünnepe meghozta az intézet 
árváinak is az ő karácsonyi örömüket, ot t helyben a kegyes és gyöngéd női 
kezek által felállítva lett, diszes-, csemegékkel, valamint tanszerekkel és 
más hasznos adományokkal dúsan megrakott karácsonyfa, tágasb körben pe-
dig a kerület összes nép-és középiskoláiban az árvák javára rendezett s több száz 
forintnyi bevételt eredményezert karácsonyi krajczáros gyűjtés képében, — 

d) a f. é. junius 2-án Rozsnyón megtar to t t árvaházi közgyűlés a férfi 
bizottságot 12 taggal Sziklay Ede és Czékus Is tván superintendens-lelkész 
ikerelnöklete-, a női bizottságot 15 taggal, Czékus Istvánné urnő elnök-
lete alat t , továbbá az intézet orvosául dr. Posch Rezsőt, pénztárnokául 
Jus th Jánost megválasztotta. 
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Ezen jelentés s a bizottságnak ahhoz csatolt indítványai és kérelmei 
a lap ján : 

1. A gyűlés az árvaház felsegéléséhez akár pénzbeli, akár 
terménybeli adományokkal s egyéb felszerelési czikkekkel tá-
volban és közelben hozzájárult egyházak, testületek és egyéb 
jóltevőknek a sz. czél előmozdításáért, úgyszintén az intézet 
ügyeit vezető férfi-és női bizottságnak, az á rvákat orvosi ke-
zelésben díjtalanul részesítő intézeti orvosnak, valamint a 
intézet i ránt még a távolban is oly hatásos érdeklődést kel-
teni tudott Alexy Albert urnák jegyzőkönyvileg elismerő és 
hálás köszönetet szavaz. 

2. Miután a rendes és rendkívüli árvaházi tagok 3 évre 
történt a jáulata iuak ideje a folyó év végén lejárt, annálfogva 
utasi t ta t ik az árvaházi bizottság, hogy azokat önkéntesen fel-
vállalt kötelezettségeik megújí tására hivja fel, sőt ugy az egy-
házak, mint más testületek körében az intézetnek uj tagokat 
is igyekezzék — a lelkész és felügyelő urak buzgó közreműködése 
mellett — szerezni. 

3. Az egyházak és középiskolák felhivatnak, hogy a mult 
évben oly szép eredményt felmutatot t népiskolai és középtanodai 
karácsonyi krajczáros gyűjtést ezentúl is évről-évre folytassák, — 
hiveik körében pedig az egyházak a helyi körülmények szerint 
legalkalmasabb őszi időben, szemes életben, főzelékben és élelmi 
czikkekben évről-évre terménygyüjtést rendezzenek és a leg-
csekélyebb adományt is köszönettel fogadják az árvák nevében 
és azoknak javára. 

4. Felhatalmaztat ik a ker. bizottság, hogy ha az intézet 
vagyoni helyzete időközben ugy alakulna, miszerint ez a szükség-
let és fedezet egyensúlyának veszélyeztetése nélkül megtörtén-
hetnék, az év folytán belátása szerint u j á rvákat vehessen fel 
az intézetbe. 

Ezzel kapcsolatosan bemuta t t a t t ak a lefolyt évre vonatkozó átvizs-
gált árvaházi számadások is, melyek szerint 

T. a bevétel te t t összesen . . . 17013 f r t 99 krt 

II. a kiadás pedig, névszerint 
folyó kiadás 895 f r t 30 kr. 
tőkésítés . 6762 f r t 17 kr. — 7657 f r t 47 krt  

és igy a maradvánv 9356 f r t 52 krt. 
7 
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III. A vagyonállás 
t e t t 1883 végével • . . . . 12677 f r t 87 kr t 
1882 végén volt 8287 f r t 19 kr 

és igy tesz a szaporodás 4390 f r t 68 krt . 

Ezen, már előzetesen átvizsgált számadások helyeseknek ta-
láltatván, Justli János buzgó pénztárnok azokra nézve a további 
számadástétel kötelezettsége alól elismerő köszönet mellett felmen-
tetik s részére sok fáradtsággal és felelősséggel járó teendőinek 
figyelembe vételével 50 f r tnyi évi tiszteletdíj szavaztatik meg. 

Ugyan ezzel összefüggőieg felolvastatott és tárgyal ta tot t a jelenleg 
gondnokság ala t t álló rozsnyói lakos Alexy Vilmos, illetve gondnoka 
Trib Albert közt egyrészt és Sziklay Ede s Czékus István superinten-
dens, mint a ker. árvaház igazgatóságának elnökei között másrészt, köz-
jegyző előtt mult 1883-dik évi decz. 31-én létrejöt t örökalapitási és 
ajándékozási, illetőleg élet járadéki szerződés, melyszerint nevezett Alexy 
Vilmos, gyámja beleegyezésével, jelzálogilag biztositott 3200 f r tnyi tőke-
vagyonát a ker. árvaháznak örök tulajdonul, szabad rendelkezési joggal 
odaajándékozza azon kikötés mellett, hogy az intézet neki, de csak az ő 
személyét illetőleg, köteles legyenévenként havi utólagos részletekben 240 f r t 
évi élet járadékot fizetni, vagy az intézet igazgató választmányának belátása 
szer int . ezen összeg erejéig tar tás i költségeit fedezni, — hogy az intézet 
köteles legyen netaláni betegsége esetén ápolásáról gondoskodni, őt 
halála esetén tisztességesen eltemettetni, — hogy továbbá ezen alapítvány 
az árvaház számadásaiban „Alexy Vilmos alapí tvány" név alatt elkülö-
nítve kezeltessék s hogy végül annak kamataiból, azon esetre, ha az 
alapító a szerződés keltétől számított 10 éven belől elhalna, egy rozs-
nyói születésű árva gyermek nyerjen ellátást s ebben a vele harmadizig 
rokonságban levő gyermek előnyben részesüljön. 

Olvastatot t továbbá Grömör-Kishont megye közigazgatási bizottságá-
nak f. é. május 24-én 127/884 sz. a. hozott azon határozata, mely-
szerint Rozsnyó város árvaszékének a szóban lévő örök alapítványi 
és ajándékozási-, illetőleg életjáradéki szerződéshez hozzájárulását meg-
tagadot t s ennek folytán az alapitványozó által megfelebbezett határo-
zatával ellenkezőleg, a szerződés jóváhagyatik azon feltétel alatt , ha 
ezen szerződésből eredő kötelesség pontos teljesítésére nézve, a felügyelete 
és pártfogása a la t t álló rozsnyói árvaházér t a t iszai ág. h. ev. egyház-
kerület, mint erkölcsi testület, a jótál lást elvállalja. 

A gyűlés az ügy előleges áttanulmányozásával és előadá-
sával elnökileg megbízva lett Marton János ker. jegyző í rásban 
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beter jesztet t véleményének meghallgatásával, komoly és beható 
tárgyalás után, tekintetbe véve, hogy az árvaház vagyonával 
a kerület által választot t ker. bizottság s ennek közgyűlése 
felelősség terhe alat t rendelkezik, hogy a költségvetés jóvá-
hagyásának s a számadások felülvizsgálásának és az egész 
vagyonkezelés ellenőrzésének joga a k e r . közgyűlés számára van 
fentartva, s hogy végül még az árvaház feloszlatásának nem vár t 
esetére is, annak vagyona a kerület rendelkezése alá esik s igy 
a kerület a jótállás elvállalásával mitsem koczkáztat : a gö-
mör-kishontmegyei közigazgatási bizottság által az Alexy Vil-
mos alapítványra vonatkozólag megkívánt jótállást, a fenthivat-
kozott alapítványi levél folytán, a kerületi árvaházat terhelő 
kötelezettségekre nézve ezennel elvállalja s utas í t ja a ker. ár-
vaházi bizottságot, hogy ezen határozatról Rozsnyó város árva-
székét jkönyvi kivonat által értesítvén, a szerződésnek gyám-
hatósági jóváhagyását és megerősítését mielőbb eszközölje ki, 
a 3200 f r tnyi tőkét vegye az alapitványlevéí értelmében ke-
zelése alá s minderről annak idején a ker. gyűléshez jelentést 
tegyen. 

XXII. (S.) Olvastatott az eperjesi h i t tanár i karnak véleményes javas-
lata a tiszakerületi hi t tanintézet tantervének a pozsonyi ág. h. ev. egyet, 
theol. akadémia tantervével az 1882-ik évben t a r to t t egyet, gyűlés jköny-
vének 8-ik pontjában foglalt utasí tás szerint való összeegyeztetése tár-
gyában. Ezen javaslat azon, a jelen gyűlés jkönyvének XI pontjában 
foglalt határozat által már ténnyé vált feltevésből indulva ki, hogy az 
eperjesi hit tanintézet is 4 évi tanfolyamra fog berendeztetni, a czélba 
vett egyeztetés feladatát 

a) a tananyagnak 4 évi tanfolyamra való beosztásával, — 
b) a tantárgyaknak az egyes tanszékek szerinti csoportosításával és 
c) a vizsgálatok módjának megállapításával 
a következőkben véli megoldhatónak: 

1 A tananyag beosztása a 4 évfolyam szerint: 

Első tanfolyam. 
Téli félév : Nyári félév: 

1. Encyclopaedia, . heti 4 óra. 1. Aesthetica, felváltva me-
2. Bölcsészet története . . 4 „ taphysicával, a máso-
3. Neveléstan, felváltva val- dik cursussal együtt, 

lástörténettel, a máso- . . . . . . heti 3 óra. 
dik cursussal együtt 5 „ 2. Bölcsészet története . . 4 „ 

7* 



4. Egyetemes egyháztörténet 4 óra 
5. U j testámentomi magyarázat 4 „ 
6. Héber nyelvtan . . . 2 „ 
7. Német- és bibi. tót nyelv-

tan 1 + 1 . . . . 2 „ 
8. Lat in gyakorlatok . . 2 „ 
9. Hermeneutika (irás-ma-

gyarázat tan) . . . 1 „ 
28 óra. 

Második 

Téli félév : 

1. Uj szövetség magyará-

zata, . . . . lieti 4 óra 
A 

2. O szövetség magyarázata 3 „ 

3. Egyháztör ténet . . . 4 „ 

4. Neveléstan, felváltva val-
lás tör ténet tel (1 -f II 
tanfolyam) . . . 5 „ 

5. Homiletika 3 „ 

6. Bevezetés, felváltva az 
ó- vagy az u j szövet-
ségbe 4 „ 

7. Német és bibi. tót nyelv 

1 + 1 2 „ 

8. Lat in gyakorlatok 2 „ 
27 óra. 

Harmadik 

Téli félév: \ 

1. Uj-szövetség magyará-
zata heti 4 óra 

2. Ó-szövetség magyaráza ta 3 „ 
3. Bevezetés, felváltva az 

ó- vagy uj-szövetségbe 
( I I—II I évfolyam) . 4 „ 

4. Symbolica 2 „ 

3. Uj testámentomi kortör-
ténet, archeológiával 3 óra 

4. Egyháztörténet . . . 4 „ 
5. Uj testámentomi magyarázat 4 „ 
6. Héber nyelvtan . . . 2 „ 
7. Német-és bibi. tót nyelv-

tan 1 + 1 . . . . 2 „ 
8. Lat in gyakorlatok . . 2 „ 

24 óra. 

tanfolyam. 

Nyári félév: 

1. Uj szövetség magyará-
zata, . . . . heti 4 óra 

2. Ószövetség magyarázata 3 „ 
3. Egyháztörténet . . . 4 „ 
4. Uj testamentomi kortör-

ténet, felváltva archeo-
lógiával 3 „ 

5. Katechetika . . . . 3 „ 
6. Bibliai theologia (felvált-

va ó- vagy uj-szövetségi) 4 „ 
7. Német és bibi. tót nyelv( 1 + 1 ) 2 ,, 
8. Lat in gyakorlatok . . 2 „ 
9. Aesthetica vagy meta-

physica felváltva, az 
I tanfolyammal együtt 3 „ 

28 óra. 

évfolyam. 

Nyári félév: 

1. Uj-szövetség magyará-

zata, . . . . heti 4 óra 
A 

2 . 0 - szövetség magyará-

zata . . . . . . 3 „ 

3. Bibliai theologia, felváltva 

ó- vagy uj-szövetségi, 4 „ 
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5. Dogmatica, felváltva mo-
rállal ( I I I—IV tanfoly.) 4 óra 

6. Egyházjog 4 „ 
7. Homilet, és katechet. 

gyakorlatok 3 nyelven 3 „ 
8. Lat in gyakorlatok . . 2 „ 

26 óra. 

4. Dogmatica, felváltva mo-
rállal ( n i és IV tfoly.) 4 óra 

5. Egyházjog 4 „ 
6. Homilet, és katechetikai 

gyakorlatok 3 nyelven 3 „ 
7. Lat in gyakorlatok . . 2 „ 

24 ó ra 

Negyedik évfolyam. 

Téli félév: Nyári félév : 

1. Uj-szövetségi magyarázat heti 4 óra 1. Uj-szövetségi magyarázat heti 4 óra 
2.Ó- „ „ „ 3 „ 2 .Ó- „ „ 3 
3. Dogmatika vagy morális 3 D o g m a t i k a v a g y ^ o r a l i s " 

(III és IV tanf.) „ 4 „ é s I V t a n f > ) „ 4 , 
4. Li thurgika „ 4 „ 
c n , , .. . n 4. Pastoral is „ 4 _ 
5. Gyakorlati exegesis „ 2 „ " " 

6. Jézus élete „ 3 „ 5- gyakor la t i exegesis „ 2 „ 

7. Homil. katech. liturg. 6- Homil. katech. l i turg. 

gyakorlatok „ 3 „ gyakorlatok „ 3 , 
23 óra 20 óra ; 

azonkívül a II és III tanfolyam számára hetenkint egyháztörténeti és 
dogmatörténeti seminarium. 

A tananyag ezen beosztására megjegyzi a javaslatkészitő tanári kar 

а) hogy a javaslat mindazon tudományokat felöleli, melyeket az 
akadémia kötelezőknek ismer el, de mégis a dogmák történetének és az 
apologetikának, mint önálló tudományoknak kivételével, mivel ezek részint 
az egyháztörténelemben, részint a dogmatikában tárgyal ta tnak s hogy a 
statisztika is leghelyesebben az egyháztörténet végén említhető fel, — 

б) némely egyes tantárgyak eltérő elhelyezését, a czélszerüség szem-
pontjának tekintetbe vételével, igazolja a javaslat. Ezen szempontnak 
hódolva teszi a javaslat a homiletikát és katechetikát a 3-ik vagy 4-ik 
tanfolyam helyett a másodikba, hogy a növendékek már a 3-ik tanfo-
lyamban kellő tájékozottsággal vehessenek részt a homil. és katechet. 
gyakorlatokban; valamint ezen szempont s a tanárok szerény számának 
tekintetbe vételével kívánja a javaslat a hit- és erkölcstant felváltva s 
a III és IV tanfolyambelieknek együttesen eléadatni, miután a nevezett 
2 tudomány közötti összefüggés nem követeli elmaradhatlanul, hogy a 
dogmatika időrendben előbb tanit tassék az erkölcstannál, — 
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c) a javaslat az ó szövetségi magyarázatot azért terjeszti ki, ellen-
tétben a pozsonyi tantervvel, mely azt 5 félévre szorítja, 6 semesterre, 
mert a tanárnak há t rányára nincs, a hallgatónak pedig mindenesetre 
előnyére szolgál, — 

d) a tanórák száma ezen javaslatban ugy a tanárokra, mint a 
tanulókra nézve az akadémiai maximumot éri el. 

II. A theologiai tudományok csoportosítása az egyes tanszékek 
szerint. 

Miután a 4 évfolyamú hit tanintézetben négy, u. m. egy exege-
tikai, egy történeti , egy rendszeres és egy gyakorlati theologiai tanszék 
lesz felál l í tva: annálfogva a fenforgó viszonyok tekintetbe vételével 

a) az exegesis tanára az ó- és uj-szövetségi magyarázatot, az uj-
testámentomi bevezetést és a theologiát, az uj-testámentomi kortör ténetet 
és esetleg a bibi. tót nyelvet, — 

b) az egyháztörténet tanára az egyetemes és hazai egyháztörténetet , 
metaphysicát, archeológiát, ó-szövetségi bevezetést és theologiát, — 

c) a rendszeres theologia tanára a dogmatikát, symbolikát, erkölcs-
tant , Jézus életét, vallástörténetet, encyclopaediát, esetleg a bibi. tót 
nyelvet, — 

d) a gyakorlati theologia tanára a homiletikát, katechetikát , l i tur-
gikát, pastoralist , egyházjogot, az ide vágó gyakorlatokat s azonfeiül a 
neveléstant és aesthetikát adják elő. 

A tanárok előleges, kölcsönös megállapodás után egyes tan tá rgyaka t 
egymás között fölcserélhetnek, de mindig csak az illető félév megkezdése 
előtt. 

III. A vizsgálatok módja 
Er re nézve a javaslat elfogadja a pozsonyi akadémiai tervet, mely szerint 

2 külön vizsgálat van megállapítva, t. i. az alapvizsgálatéba, szakvizsgálat. 
Az alapvizsgálat tárgyai: ó- és uj-testamentomi nyelvezet, német 

vagy bibliai tót nyelv, vallástörténet, bölcsészet-történet, metaphysica, 
aesthetica, neveléstan, átalános és hazai egyháztörténelem, homiletika és 
katechetika. 

A szakvizsgálat tárgyai: ó- és uj-szövetségi magyarázat , ó- és 
uj-szövetségi bevezetés és theologia, uj-szövetségi kortörténet, Jézus élete, 
archeologia, dogmatika, symbolika, ethika, egyházjog, homiletika, kate-
chetika, l i turgika, pastoralis. 

Alapvizsgálathoz a 2 első tanfolyam, szakvizsgálathoz csakis a III 
és IV-ik tanfolyam befejeztével bocsátható a tanuló; mindkét vizsga csak 
egyszer ismételhető. 
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E vizsgálatok rendes ideje juniushó végső napjaira esik, — betegség 
vagy egyéb fontos körülmény által indokolt r i tka esetekben szeptember 
első felére. 

A szakvizsgák elnöke a Superintendens, tagjai a theologiai tanárok 
és a kerül, gyűlés által választott megbízottak. 

E szakvizsgákon tul eső u. 11. felszentelési vizsgálat a superinten-
dens jogköréhez tartozik, függetlenül az iskolától. 

A tanároktól elváratik, hogy gyakran megújuló alapos colloquiumok 
által ösztönözzék a hallgatókat folytonos szorgalomra és tanulásra s hogy 
a tanulók tudományokban való előhaladásának s erkölcsi magaviseletének 
ellenőrzése czéljából havonként legalább egyszer tar tsanak értekezletet. 

A gyűlés ezén tantervet egész terjedelmében elfogadván, 
azt már a legközelebbi, 1884/5-iki , tanévben alkalmazásba vé-
tetni s az egyet, gyűléshez is fel terjesztetni rendeli. 

XXIII. (M.) A Jeszenszky Pál felfolyamodási ügyében a gyűlés első 
napján e jegyzőkönyv XIV pontja alat t kiküldött bizottság véleményes 
jelensését Marton János ker. jegyző előadván; annak alapján 

ezen ügyben az egyházkerület, az ez ügyre vonatkozó fon-
tos okmányok és ügyiratok átolvasása és az ügynek beható 
megvitatása után, a következő 

h a t á r o z a t o t 
hozta: 

A XIÍI városi esperesség határozata helyben hagyatván, 
felebbező felfolyamodványával másodfokulag is elutasit tatik. 

Indokok: 
Az i ra toknál nyugvó és 18 év óta sohasem kifogásolt, de 

különben is teljesen törvényesen kiállított és esperességileg 
megerősített tanári hivány tanúsága szerint, felebbező az ig-
lói ev. egyházgyülekezet által a gymnasium nyilvános és ren-
des tanárául azon kötelezettséggel választatott meg, hogy — 
mig az egyházgyülekezet másként nem rendelkezik — az egy-
házi község és leánygyülekezeteinél a tót ajkú egyházi funct i-
okat is vigye és viselje, a 3 sátoros ünnepen pedig egy-egy né-
met szónoklatot t a r tan i vagy bárminemű egyházi teendőket — 
különösen rendkívüli esetek alkalmával — teljesíteni köteles. 
Ezen hiványban a meghatározott tanári fizetés felsorolása 
után szó szerint ez á l l : „azonkívül a havonként kétszer t a r -
tandó tó ta jku isteni tiszteletért, mig — mint már mondva 
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volt — a gyülekezet másként nem rendelkeznék s igy e mel-
lékfizetést is megszüntethetné, — 126 f r t és az e nyelven vég-
zett szolgálatért az illető stolárék jövedelmét élvezi." Ezen 
hivány ezek szerint szerződés jellegével birván, abban az iglói 
egyháznak szerződésileg van biztositva azon kétségbe vonhatlan 
joga, hogy az igy felállított segédlelkészi állomás alól felebbe-
zőt bármikor felmenthesse s az avval járó íieztés kiszolgálta-
tását beszüntethesse,- úgyszintén azon joga i s : a felebbezőt a 
segédlelkészi teendők teljesítésére addig kötelezhetni, amig e 
tekintetben más intézkedés nem történik. 

Amidőn tehát az iglói egyházközség felebbezőt ezen segéd-
lelkészi állás alól felmentette s ennek következtében a mellék-
fizetést beszüntette, valamint akkor is, amidőn a megállapí-
to t t kápláni állás betöltéséig felebbezőt a segédlelkészi teendők 
teljesítésére u tas í to t t a : szerződésileg fen tar to t t és biztosított 
jogaival élvén, felebbezőnek sem igazságtalan, sem jogtalan sé-
relmet nem okozott. 

Felebbezőnek egyéb, az ügy érdemére nem tartozó véde-
kezését figyelmen kivül hagyni s ezek alapján az esperességi 
határozatot helyben hagyni kellett . 

XXIY. (S) Olvastatot t az egyházkerületi tanítóképző intézet vezető 
tanárának az 1883/4 tanévre vonatkozó jelentése, mely szer in t : 

1. Működött az intézetben 3 rendes és 1 segéd tanár. 
2. Felvételért jelentkezett 42 tanuló (ezek között uj 13), tényleg 

belépett 39, évközben kimaradt 1, maradt az év végéig 3 8 ; és pedig 
volt a belépettek közt anyanyelvre nézve magyar 14, német 10, tót 
15 ; — tanfolyamok szerint 1-ső éves 10, másodéves 14, harmadéves 15 ;— 
vallásra nézve valamennyi ág. h. ev. Ösztöndíjban részesit tetet t 4 
növendék, összesen 26 f r t 52 kr. erejéig. Szorgalom és erkölcsi magavi-
selet tekintetében a képezdei tanár i kar különösen meg volt ez évben az 
eredménynyel elégedve; — az egézségi állapot is — 4 tanuló kivételével — 
ál talán jónak volt mondható; a beteg növendékeket dr. Szalay 

_ A 
Kálmán és Krajzell Aurél collég, orvosok s dr. Lakner Arpád városi 
főorvos nemes emberbarát i gonddal és díj talanul gyógykezelték. 

3. TanképesitÖ vizsgálatra 21 gyakorló és segédtanító s nevelő 
jelentkezett , kik valamennyien vizsgálathoz bocsáttatván, közülök Lipták 
János átalános jeles-, Bar tsh Gusztáv, Gotthard János, Janik János, 
Schneider János, Sebőn Dániel, Szlavkovszky Árpád, Terray Is tván és 
Losonczy Ilona átalános jó-, Hibján János, Holko János, Krausz János, 



Krcsméry Károly, Szabó Endre, Szlaboczky B. Lajos és Hajcsi Cornélia 
általános kielégítő osztályzattal képesittettek, ketten a kötelezett t an tá r -
gyaknak csak egyik feléből tet ték le a vizsgát, a többiből a jövő évben 
fogván vizsgázni, 1 a szóbeli vizsgálattól visszalépett, 2 pedig a vizsgá-
latra meg sem jelent. 

4. Az intézet könyvtára a kerület 50 f r tnyi segélyéből vétel ut ján 
107 kötet, illetve füzettel, a nm. m. közoktatásügyi miniszterum, Novák 
Mihály eperjesi lelkész és Binder Károly eperjesi tanitó szivességéből 
ajándékozás u t ján 5 művel, illetve folyó-irattal gazdagodott. A tanesz-
közök száma a mult évben e czélra megszavazott 100 frtból 18 drbbal 
szaporit tatott , az ásványgyüjteményt Hazslinszky Frigyes coll. tanár 2 
dr. Balogh Andor budapesti ügyvéd és orsz. gyül. gyorsíró 7, Fúria 
Károly tanitó 4, Wittchen Aladár képezdei növendék 20, összesen hát 
33 ajándékozott darabbal gazdagiták. A m. é. ker. gyűlés által a könyv-
tár és a taneszközök gyarapí tására megszavazott 50, illetőleg 100 fr tnyi 
összegek hova fordításáról részletes és kimerítő számadás van a jelen-
téshez mellékelve. 

Ezen jelentés folytán 
a) az intézet felvirágoztatásához adományaikkal járul t jói-

tevőknek u m. a nm. m. k. közoktatási minisztériumnak, to-
vábbá Novák Mihály, Binder Károly, Hazslinszky Frigyes, dr. 
Balogh Andor, Fúr ia Károly uraknak s az intézet hálás nö-
vendéke Wit tchen Aladárnak, úgyszintén az intézet beteg nö-
vendékeit önzetlen buzgalmu orvosi segélyben részesített dr. 
Szalay Kálmán, dr. Krajzell Aurél és dr. Lakner Arpád urak-
nak szives jó indulatukért köszönet szavaztatik, — 

b) az intézet könyvtárának gyarapítására 50 forintnyi és 
tanszerekre 100 frtnyi segély, utólagos és részletes számadás-
tétel és a jövő gyűlés elé terjesztendő jelentés kötelezettsége 
mellett, a jövő 1884/5 tanévre is megszavaztatik, egyebekben a 
mult évi költségvetés a jövő évre is változatlanul fentar ta tván. 

Ezzel kapcsolatban kimondatott, hogy 

a tanítóképezde tápintézete javára eddig szokásban volt 
kéregetés jövőre nézve beszüntettetik. 

Ugyanezen pont kapcsában a Yí városi és a XIII városi esperesség 
azon eggyüttes indítványt teszik, hogy a tanítóképezde javára egyházan-
ként ta r ta tn i szokott offertorium szüntettessék be. 

8 
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Miután a tanitóképezdének ezen jövedelem-forrásra még 
szüksége van, ezen indítvány mellőzésével a régi gyakorlat 
továbbra is f en ta r ta r t a t ik . 

XXV. (H) Az eperjesi ker. collegiumi hi t tani tézetben és tanítóképző 
intézetben a m. k. vallás és közoktatásügyi miniszter ur felhívása foly-
tán, a közegészségtannak előadására egy orvostudornak alkalmazása vál-
ván szükségessé, 

a közgyűlés az alkalmas egyén megválasztását a kerületi 
collegium igazgatóságára bizva, a megválasztandónak tisztelet-
díjul, a ker. segélypénztár terhére, évi 80 f r to t szavaz meg. 

• 

XXVI. (S) Olvastatot t a ker. nyugdíjintézet igazgató választmányá-
nyának az intézetnek 1883-ik évi állását feltüntető jelentése, mely 
szerint 

1. A nyugdíjintézet 1883-ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló 
pénztárnoki számadás, előzetes átvizsgálás után, folyó évi ápril hava 
14-kén, főtisztelendő superintendens urnák elnöklete mellett, Szontagh 
József, Jus th János, Oravecz Mihály, Scheffer Gusztáv és Kramarcsik 
Károly által bizottságilag és teljes részletességgel megvizsgáltatott ugy, 
hogy a bevételeknek és kiadásoknak minden egyes tétele, mind a nap-
lóval, mind a vezetett főkönyvekkel — a kiadásoknak okmánvi igazolása 
mellett — egybehasonli t tatott , miután a külön czimek egyes tételeinek, 
valamint a teljes számadás összegezését is két bizottsági tag előzetesen 
és külön megvizsgálta. Az ily módon megvizsgált számadás f. é. junius hó 
3-kán igazgató választmányi teljes ülésben felülvizsgáltatott, mely alka-
lommal egyszersmind a nyugdíjintézet tőkealapját biztosító kötvények és 
takarékpénztár i betétkönyvecskék, különösen pedig az ujabb kötvények 
bírálat alá vétettek. Mindkét vizsgálat azt tüntet te ki, hogy a beter-
jesztet t számadás mind egyes tételeiben, mind összeállításában és össze-
gezésében kifogástalan, az intézet alapvagyonát képező tőkék részint jó 
hitelű takarékpénztár i könyvecskékkel, részint betáblázott kötvényekkel 
vannak biztosítva, a pénztár hűséges és pontos kezelése méltányló elisme-
résre méltó. 

Volt pedig a beter jeszte t t számadás szer in t : 

I. Az 1883 évi forgalomban 

folyó üzleti bevétel 30010 f r t 82 kr 
folyó üzleti kiadás . . . . . . . 2 7 0 1 4 f r t 43 kr 
készpénzmaradvány 2996 f r t 39 kr. 



II. Az 1883 évi összes bevétel volt: 

а) tőkék, illetékek és vegyesekben . . 137077 f r t 70 kr 
б) kamatokban 7795 f r t 38 kr 
c) liátrálékokban . . 3 3 3 5 f r r 42 kr 

összesei! ľ . 148208 f r t 50 kr. 
Mely összegből levonatván az 1883 évi 

tényleges kiadás . . . . . . . 6028 fr t 27 kr 
tesz az 1883-ik évi vagyonál lás" ľ . 142180 f r t 23 krt . 

III. A vagyon következőleg van k imuta tva : 

a) részvényeseknél . . . 1 . . . . 1297 f r t 15 kr 
b) kötvényeken és takarékpénztáraknál 134551 f r t 27 kr 
c) liátrálékokban 3335 f r t 42 kr 
d) készpénz-maradványban 2996 f r t 39 kr 

összesen" " . 142180 f r t 23 kr. 

IV. Az 1883-ik évi vagyonállás . . . . 142180 f r t 23 kr 
Az 1882-ik évi vagyonállás volt . . 136323 f r t 95 kr 
E szerint tesz az 1883 vagyonszaporodás 5856 f r t 28 krt. 

2. A pénztár kétszer, u. m. 1883 decz. 31-én és 1884 aug. 13-kán 
megvizsgáltatott s az igazgató választmányi ülések jegyzőkönyvébe ve-
zetett bevételi és kiadási tételek mellett rendben talál tatot t . 

3. A nyugdijintézeti tőkealap nevelésére kötelezett reformátioi oft'er-
torium beküldésének elmulasztása miatt, az alapszabályok 6-ik §-ának 
értelmében, a kazai, tokaji, tótfalvi és svábóczi lelkészek két-két f r t -
nyi birságra Ítéltettek. 

4. A inult évi egyházkerületi gyűlés óta, a folyó évi egyházkerületi 
gyűlésig, következő kegyadományok és illetékek folytak be a nyugdijin-
tézeti alaptőke nevelésére: 

a) egyházak részéről: az osgyáni egyház ismét beküldött 1 frtot, mi 
mellett régi sajnálat tal ujabban kell kijelenteni, hogy egyházkerületünkben még 
most is van 7 egyház, mely nem resteli, hogy a nyugdíjintézethez mind-
ekkoráig a jótékonyság egyetlen fillérével sem járult , névszerint a nyus-
tyai, ráhói, nandrázsi, murány-hosszuréti, gömör-panyiti, sókúti és uj-kle-
nóczi egyházak, — 

b) gyűjtésekből: Kellner Gusztáv veszverési lelkész leánya lakadal-
mán 3 frt , Hajasz Pál tállyai lelkész lakadalmán 5 f r t 50 kr, Justh 
Samu strázsai lelkész leánya lakadalmán 5 fr t , Koncsek Dániel tani tó 
lakadalmán 2 fr t , Francz Vilmos bártfai lelkész lakadalmán 3 fr t , Bu-
kó vini Gyula veresvágási tanitó lakadalmán 4 f r t 90 kr, Demeter János 
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turcsoki tani tó lakadalmán 2 f r t 34 kr, Holko Lajos sztrizsi ta-
nító lakadalmán 8 fr t , Thuróczy Pál sajó-arnóthi lelkésznek Czé-
kus Erzsivel ta r to t t lakadalmán 16 f r t 51 kr, Jaczkó János rima-
zsaluzsányi tani tó lakadalmán 1 f r t 50 kr, Mácsánszky Lajos nyíregy-
házai tanitó lakadalmán 5 fr t , Kalanda Bertalan fekete-lehotai tanitó 
lakadalmán 6 f r t 60 kr, Vitényi Rezső lakadal mán 3 frt , Dobó Adolf 
iglói tanitó lakadalmán 5 fr t , Czékus György és Jus th Jolán lakadalmán 
16 frt , Gömöry András veszverési tanitó leánya lakadalmán 5 f r t 10 kr ; 
összesen 92 f r t 4 5 kr, — 

c) dispensatiókból a mult évi kerületi gyűlés óta az 1883-ik év 
végéig 60 fr t , 1884-ben a jelen egyházkerületi gyűlésig 230 f r t ; össze-
sen 290 fr t . 

5. A nyugdíj intézetbe az 1866-ik évi jan. 1 -je óta beíra tot t 4 0 8 
tag. Ezek közül nyugdí jaztatot t 10, kilépett 53, meghalt 76, s e szerint 
az 1884-ik évi juniushó 1-én volt 269 tag, még pedig 1-ső osztályú 
128, 2-ik osztályú 72, 3-ik osztályú 35, 4- ikosztályú 34 ; összesen 269 tag. 

Az elhalt 76 tag után nyugdijat húz 42 özvegy és 6 rendeli á r v a ; 
hozzá fog járulni az 1884 év julius elsejétől egy özvegy, utód nélkül 
elhalt 9 t a g ; a nyugdíjas tagok és özvegyek közül elhalt 15, nagykorú-
ságot elért 1 árva, férjhez ment 2 özvegy; összesen 76. 

A 42 özvegy nyugdija tesz 3910 forintot, a 6 rendbeli árváé 457 
f r t 50 krt , a 10 nyugdíjas tagé 1235 frtot , összesen 5602 f r t 50 krt. 

Az egyházkerület régibb lelkészi és tanítói özvegyeinek segélyezése 
ez idő szerint még 155 f r to t vesz igénybe. 

6. A nyugdijintézeti tagok sorából felszaporodott tar tozásukkal 
együtt töröl tet tek: Csok György sajó-gömöri tanár és Brádnyáu János 
tiszolczi tanitó. 

7. Végre az igazgató választmány az 1883-ik évi számadásra nézve 
a pénztárnok részére — hűséges kezelésének méltányló elismerése mel-
lett — a szokott felmentvényt megadatni véleményezi. 

A jelentés tudomásul vétetvén, az igazgató választmány-
nak és Scheffer Gusztáv pénztárnoknak az intézet felvirágoz-
ta tása körül ki fe j te t t buzgó fáradozásaikért illetve az intézet 
vagyonának hűséges kezeléseért, elismerő köszönet szavaztatik s 
nevezett pénztárnok a beterjesztet t számadásokra nézve a to-
vábbi felelősség terhe alól felmentetik. 

XXVII. (S.) Olvastatot t a közig, pénztárnok mellé a m. é. k. gyűlés 
jkönyvének XXV pontjában életbeléptetett kezelő-bizottságnak jelentése, 
mely szerint 
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1. A közigazgatási pénztár 
bevétele volt 1883-ban : 

tőkékből . . . 7498 f r t 40 kr 
kamatokban . . 1834 „ 17 „ 
illetékekben . . 854 „ 23 „ 
nyomtatványokért 118 „ 50 „ ===== 10305 f r t 30 kr 

kiadása: 
tőkésítésre . . 5490 frt' 29 kr 
kőlcsönvisszatérités 1815 „ 93 „ 
illetékekben . . 1909 „ 24 „ 
útiköltségek . . 701 „ 66 „ 
nyomda-költség . 183 „ 13 „ 
ösztöndijakra . . 25 „ — „ 
irodai és vegyes . 119 „ 51 „ === 10244 f r t 76 kr 

maradvány 60 f r t 54 kr. 
vagyona: 

tőkékben . . 3 4 9 2 9 frt 57 kr 
hátrálékban . — „ — „ 
készletben . . 60 „ 54 „ — 34990 f r t 11 kr 
1882-ben tet t a vagyon 35281 f r t 22 krt 

s igy fogyott 291 f r t 11 krral. 

2. A ker. tanitóképezdei pénztár 
bevétele volt: 

m. é. készlet . 2076 f r t 06 kr 
tőkékből . . 4 4 3 5 55 »j 
kamatokból . . 6377 7) 10 „ 
kőlcsönvisszatérités 1815 7) 93 „. 
illetékekből . . 612 !) 94 „ 
kéregetésből . 716 » 51 „ 
tanulóktól . . . 110 10 „ 
vegyes . . . . 124 » 22 „ 
ísa: 
tőkésítésre 9905 f r t 02 kr 
tiszti fizetésre . 3303 r> n 
tápintézetre . 1283 n 96 „ 
szükségletekre 47 6 81 „ 
épületre 130 ÍJ 72 „ 
útiköltség . 30 y> 
vegyes . . . . 63 JJ 73 „ 

16267 fr t 86 kr 

= 15193 f r t 24 kr 
maradvány 1074 f r t 62 kr. 



62 — 

vagyona: 
tőkésítve . . 101385 f r t 45 kr. 
hátrálékban . 124 „ — „ 
készletben . . 1074 „ 62 „ = 102584 f r t 07 kr 
1882-ben ki te t t a vagyon . . . . 99928 „ 22 kr t 

szaporodás 2655 f r t 85 kr 
\ • i  

3. A Máday alap 
bevétele volt kamatokból 138 f r t 11 kr 
kiadása ösztöndíjra 1 0 0 » — » 

maradvány 38 f r t 11 kr 
vagyona 

tőkésítve . . . 2855 f r t 20 kr. 
kész le tben . . . 38 „ 11 „ = 2 8 9 3 f r t 31 kr 
1882-ben ki te t t a vagyon 2855 „ 20 kr t 

szaporodás 38 f r t 11 kr. 

4. A tüzkármentesitési alap 
egészen á tment a ker. árvaház pénztárába. 

Ezen jelentés folytán s a kezelő-bizottság javaslatainak meghallga-
tásával 

1. Lichtenstein József pénztárnoknak élőszóval előadott begyőző 
és teljesen megnyugtató szakértői felvilágosításai alapján a gyűlés 
belenyugodott abba, hogy a mult évben a kerület részére megvá-
sárolt s az ez évi ker. gyűlés utólagos jóváhagyása reményében a 
bizottság által saját felelősségére ideiglenesen még megtartot t Fürész 
Ferencz-féle értékpapírok a kerület részére megtartassanak. 

2. A kezelő-bizottság utasi t tat ik, hogy hatáskörének részleteire 
nézve maga készítsen és nyújtson be a jövő ker. közgyűléshez javas-
latot, kimondatván különben már előre is, hogy a gyűlés a közig, 
pénztár részére szervezendő külön számvevőszéknek szükségét nem 
lá t ja be s hogy továbbá a bizottság kötelességei közzé tartozand 
évi jelentésében azon értékeket, melyekbe a vagyon fektetve van, 
felsorolni s a kővetkező év költségvetésére nézve előirányzatot készí-
teni, másrészt pedig jogositva leend sürgős esetekben, utólagos jóvá-
hagyás mellett, sa já t felelősségére, a vagyonnak -— szükség esetén 
akár biztos értékpapírokba — elhelyezése, úgyszintén perek indítása, 
folytatása s beszüntetése i ránt ideiglenesen intézkedni. 

3. Lichtenstein József pénztárnoknak, ki a reá bízott vagyont 
kifogástalan pontossággal és hűséggel kezelte, a mult évi számadáw 
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sokra nézve a további számadástétel kötelezettsége alóli felmentés 
elismerő köszönet kíséretében ezennel megadatik. 

Ezzel kapcsolatban bemuta t ta t tak a tudományi pénztárnok ál ta l ke-
zelt alapok bizottságilag megvizsgált és helyeseknek talált számadásai, 
melyek szer in t : 

1. A tudományi pénztár 
bevétele te t t . . 2508 f r t 75 kr t 
kiadósa . . . 2074 „ 75 „ 

maradvány 4 3 4 f r t — kr. 
vagyonállása 

tőkékben . . 1 5 3 3 8 f r t 50 kr 
kamatokban . 325 „ 67 „ 
készletben . . 4 3 4 „ — „ = 16098 f r t 17 kr 
az 1882 év végén volt . . . . ; . 15635 „ 88 „ 

szaporodás 462 f r t 29 kr. 

2. A kerületi s e gély pénztár 
bevétele . . . 7422 fr t 42 kr 
kiadása . . . 4929 „ 31 „ 

maradvány 2 4 9 3 f r t 11 kr. 
vagyonállása 

kerületi segély-tartozásokban 2652 f r t 60 kr. 
készletben 2493 f r t 11 k r . = = 5 1 4 5 f r t 71 kr 
az 1882-dik év végén volt 4 6 4 9 f r t 23 kr 

szaporodás 496 f r t 48 kr. 

3. A Zsedényi alapítvány 
bevétele 4100 frt 
kiadása . . 4100 frt 

készlet semmi, — 
vagyonállása 

záloglevelekben 20000 f r t — kr 
takarékpénztárban 34 f r t 51 kr 
kamat . . . . 7 f r t 36 kr = 2 0 0 4 1 f r t 87 kr 
az 1882-dik év végén volt . . . . 2 0 0 1 2 f r t 90 kr 

szaporodás 28 f r t 97 kr. 

4. A hittan-intézeti alap 
bevétele 1883 ban 4745 frt 
kiadása . . • 4745 frt 

készlet semmi, — 
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vagyon állása 
magyar 5 % járadékkölcsön névértékben 8600 f r t — kr 
a rozsnyói takarékpénztárban tőke . 4 3 1 7 „ 28 „ 
ennek kamatja 1884 jan. l - ig . . 586 „ 33 „ 
a miskolczi hitelintézetnél tőke . . 4250 „ — „ 
ennek kamat ja 1884 jan. l - i g . . 88 „ 38 „ = 17841 f r t 99 kr 
az 1882-diki vagyonállás volt . . 12233 f r t 84 kr 

tehát a szaporodás 5608 f r t 15 kr. 

Ezen jelentés és a jelentést tevő vizsgáló-bizottság indítványozása 

alapján 
1. Szontagh József pénztárnoknak lelkiismeretesés pontos sáfárko-

dásáér t ménytányló köszönet szavaztatot t s ugyan ő ezen számo-
dásokra nézve a további felelősség terhe alól feloldoztatott . 

« 

2. Miután a segélypénztár a maga kiadásait fedezi, a közigazg. 
pénztár vagyona pedig a mult évben tetemes összeggel fogyott, 
annálfogva a közigazg. pénztár által a segélypénztárnak eddig fize-
te t t 700 f r t ezennel évi 420 f r t r a szállí t tatik alá, illetve ezen, a 
tanítóképezde részére eddig a segélypénztárból k i jár t 420 f r tny i évi 
összeget ezentúl közvetlenül a közigazg. pénztár fogja a képezdének 
kifizetni, a segélypénztár i rányában ezentulra minden fizetési köte-
lezettsége megszűnvén. 

3. Némely egyházak hátralékos tar tozásai a segélypénztár irá-
nyában aggasztó módon szaporodván: a főesperesek felhivatnak, 
hogy a hátralékos egyházaknál a tartozások mielőbb való lerovását 
erélyesen szorgalmazzák. 

XXVIII. (H.) Olvastatot t a középiskolai tanárokra vonatkozó fegyel-
mi szabályok felülvizsgálására ezen jkönyv VII, 4 pontja alat t javaslattétel kö-
telezettsége mellett kiküldött bizottságnak következő munkála ta : 

J a v a s l a t 

a középiskolai t anárokra vonatkozó fegyelmi szabályzat tárgyában 
1. A középiskolai igazgató vagy tanár ellen fegyelmi eljárásnak van 

belye.: , . , . 
а) ha megsérti vagy hanyagul teljesiti a reá ruházott, vagy az egy-

házi szervezetben és szabályrendeletekben meghatározott kötelességeit,— 
б) ha botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ily nemű kihágást 

követ el, — 
c) bűncselekmények elkövetése esetén, ha birói határozattal jogérvé-

nyesen vád alá helyeztetik, 
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2. A fegyelmi el járást vizsgálat előzi meg, melynek elrendelésére az 
iskola-tanács, vagy pártfogósági gyűlés, az esperességi vagy egyházke-
rületi elnökség vau jogosítva. 

3. A vizsgálatot az azt elrendelő testület vagy elnökség küldöttje, 
vagy küldöttjei teljesitik s az eredményről megbízójuknak jelentést 
tesznek. 

4. Ha a vizsgálat folyamán a büntető törvények alá eső cselekmény 
elkövetése derülne k i : az eset, az iratok áttétele mellett, az illetékes 
bűntető bíróságnak lesz bejelentendő. 

5. A fegyelmi el járást az igazgatók és tanárok ellen 
a) a pártfogósági gyűlés s illetőleg az iskola tanácsa, — 
b) az esperességi elnökség, — 
c) az egyházkerületi elnökség rendeli el. 

6. A fegyelmi el járást elrendelő testület vagy elnökség, ha szüksé-
gét látja, az illető tanár t vagy igazgatót fel is függesztheti hivatalától. 
Bűnvádi esetekben a vád alá helyezési határozat jogerőre emelkedése 
után, a vád alá helyezett tanár vagy igazgató hivatalától minden esetre 
felfüggesztendő. 

7. A vizsgálat befejezése után az összes iratok, indítvány tétel vé-
gett, az esperességi ügyésznek adatnak ki, ki az iratokat indítványával 
együtt 15 nap alat t azon bírósághoz ter jeszt i be, mely a fegyelmi esetre 
nézve első fokulag határoz. A bíróság az i ratokat másolatban nyilatko-
zat-tétel végett az fegyelmi eljárás alat t álló igazgatónak vagy tanárnak 
adja ki, aki nyilatkozatát 8 nap a la t t beadni köteles. 

8. Fegyelmi ügyekben a bíráskodást a rendes egyházi bíróságok 
gyakorolják és pedig: 

a) 1-ső fokú bíróság az esperességi tszék, — 
b) 2 od fokú bíróság az egyház kerületi törvényszék, — 
c) 3-od fokú bíróság az egyetemes törvényszék. 

9. Mindezen bíróságokban érvényes határozat hozatalához egy tanár 
részvétele szükséges. 

10. A fegyelmi büntetések a vétség fokozatához képest e követ-
kezők : 

á) megdorgálás, — 

b) 5 — 5 0 fr t ig terjedhető pénzbírság, — 

c) 5 0 — 1 0 0 fr t ig terjedhető pénzbírság vagy hivatal-vesztés. 

11. A hivatalától felfüggesztett tanár vagy igazgató, amennyiben 
nem hivatal-vesztéssel büntet tetet t , a fegyelmi határozat feltételeinek tel-
jesítése után állomására visszahelyezendő. 

9 
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12. A bíróságok határozata ellen felebbezésnek van helye és pedig 
a határozat kézbesítésétől számítva 15 nap alatt . 

13. A 10-ik pont a) és b) alpontjai a la t t foglalt büntetések kiszabása 
esetén ugy a fegyelmi eljárás alat t álló tanár vagy igazgató, mint az 
« V -
esperességi ügyész élhetnek felebbezéssel; a c) pont alat t i 3-ad-foku bün-
tetés alkalmazása esetén, az ügy hivatalból terjesztendő fel a 2 od- és 
3-ad-foku egyházi bírósághoz. 

14. A kimondott büntetés végrehajtása az első fokú bíróság feladata. 

A javaslat helyeslőleg tudomásul vétetet t s elfogadás vé-
gett az egyetemes gyűlés elé ter jesztetni határozta tot t . 

XXIX. (F.) A tanodai bizottság elnöke beterjeszti szokott, évi jelen-
tését a kerületünk területén fenálló közép és felsőbb tanintézeteknek 
1883/4-iki állapotáról, mely szer in t : 

1. Gymnasium ez idő szerint 8 létezik ezen egyházkerületben és 
pedig 4 teljes fő-, 2 hatosztályu közép-, egy 4 osztályú al- és I három 
osztályú kis-gymnasium. Van ezen középtanodákban összesen 57 tanterem 
kimutatva, (5-el kevesebb mint tavai) Ezen közép-tanodák pénzalapja 
5 7 1 9 1 8 f r to t tesz ki, mely tőke 24538 fr to t kamatozik. A tanodák ösz-
szes jövedelme 100350 f r t volt, mely összegből a befizetett tandijakra 
2 1 8 0 1 fr t , élelmezési di jakra 29050 f r t esik. A kiadások főösszege 
99736 fr t , mely összegben a tanári fizetések 5 8 0 2 3 f r t ta l , a tanulók 
élelmezése 25652 fr t ta l , a beszerzett tanszerek 2308 fr t ta l , a kiosztott ösz-
töndijjak 2 3 2 8 f r t ta l szerepelnek. — Működött ezen középtanodákban 
összesen 58 rendes és 42 segéd-tanár. A beiratkozott tanidók száma 
volt (1678 nyilvános, 84 magán) 1762 (60-nal kevesebb mint tavai) ; 
évközben kilépett 66, meghalt 3, maradt az év végén 1693 (54-el ke-
vesebb mint tavai) ; és pedig volt a beiratkozottak között anyanyelvre 
nézve magyar 1162 (66%), német 492 (28%), tót 1 0 8 ( 6 % ) ; vallás 
tekintetében ág. h. ev. 755 (44%), helvét liitv. 325 (20%), rom. kath. 
351 (20%), gör. kath. 30, izraelita 292 (16%), egyéb hiten levő 9. Arány-
lag a legerősebben volt képviselve az izraelita felekezet kivált Eperje-
sen, Iglón és Nyíregyházán. Szorgalmi eredmény tekintetében az 1591 
vizsgázott tanuló közül 202 jeles, 308 jó, 691 elégséges, 390 elégtelen 
osztályzatot nyert . Erkölcsi magaviselet tekintetében az eredmény általá-
nosan jónak mondható — elutasítás esete 2 főgymnasiumban összesen 5 
fordult elő. Érettségi vizsgálatra je lentkezett 146, szóbeli vizsgálatra 
bocsátott 128, kik közül 33 kitüntetéssel, 79 egyszerűen érettnek nyil-
vání t ta tot t , 16 pedig visszavettetett . A főgymnásiumot végzett tanulók közül 



13 a hittani, 20 a jogi, 18 az orvosi, 5 a bölcsészeti, 3 a mérnöki, 27 a gazdá-
szati, 2 az erdészeti, 3 a bányászati, 6 a hadi, 19 a hivatalnoki pályára szán-
dékozik lépni. A szabad tantárgyak közül az ének, zene, szépirás, ra jz 
és tornászat mindenütt t a n í t t a t o t t ; 103 i f jú gyakorolta magát a 4 fő-
gymnasiumban és Rimaszombatban a franczia nyelvben; angolul az eperjesi 
főgymnnsium néhány növendéke t anu l t ; gyorsírói körök voltak Iglón, 
Késmárkon, Rozsnyón. Eperjesen és Rimaszombatban; a műénekre kiváló 
gond fordí t ta tot t Rimaszombatban; — magyar nyelvmivelo körök létez-
tek a 4 fő és a két 6 osztályú gymnásiumban, Iglón és Késmárkon pe-
dig német nyelvmivelo körök is. A tanulók segélyeztetését illetőleg tápdai el-
látásban részesült 900 növendék, ösztöndíjban 2328 f r t erejéig 140 tanuló, 
tandijelengedésben a 4 főgymnasiumban 893 f r t erejéig 24 tanuló. Taneszkö-
zök, könyvtárak, museumok, gyűjtemények gyarapí tására 2308 f r t fordít tatott . 

2. A kerületi hittanintézetnek az elmúlt évben a kerületi ségélyből 
2400 frt , a közigazgatási pénztárból 850, a tudományi pénztárból 500, 
tőkék kamataiból 159 és collegiumi illetékekből 210 frtnyi, összesen tehát 
4119 forintnyi bevétele, — a működő tanárok fizetésére 3600 , Hlavesek 
Mihály tanár nyugdijjára 400, a szakkönyvtár gyarapí tására 72, összesen 
tehát 407 2 f r tnyi kiadása volt. Bővebb tudósítást ezen intézetről e jkönyv 
X. pontja nyújt . 

3. A kerületi tanítóképző intézet pénzügyeiről ezen jkönyv XXVII-ik 
különbeni állapotairól pedig e jk. XXIV pontja nyúj t az elmúlt évre 
nézve körülményes felvilágosítást. 

4. A négy évi tanfolyamra berendezett jogakadémián az elmúlt 
tanévben 5 rendes, 2 rendkívüli, 1 segéd és 1 magán tanár működtek. 
Beiratkozott az év elején 42, évközben kilépett 5, maradt az év végén 
37 hallgató. Volt pedig a beiratkozottak között vallásra nézve ág. h. ev. 
15, helv hitv. 4, rom. kath. 14, gkath. 2, keleti görög 1, izraelita 6, — 
anyanyelv tekintetében pedig magyar 39, német 3 ; tandíjmentes volt kö-
zöttük 1, ösztöndijjas 6. Első alapvizsgálatra jelentkezett a hallgatók 
közül 10, kik közül egyszerűen képesittetnek nyi lvání t ta tot t 8, vissza-
vettetett 2, — második alapvizsgálatot te t t kitüntetéssel 2, egyszerűen 
10, összesen 12, — az államtudományi vizsgálatot letette egyszerű képesí-
téssel 3, a jogtudományi vizsgálatot — szintén egyszerű képesítés-
sel — 5. A joghallgatók segély egylete ez évben 3573 f r t 93 krral rendelkezett. 

Ezen jelentés tudomásul vétetett s a bizottság elnöke, 
Tillisch János tanárnak, a jelentés fáradságos összeállításáért 
köszönet szavaztatott . 

9* 
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XXX. (F) Olvastatott, a népiskolai bizottságnak az 1883/4 tanévre 
vonatkozó jelentése, mely szer in t : 

1. Egyházkerületünkben, melynek lélekszáma a legújabb adatok szerint 
134843. a tankötelesek száma 6 — 1 2 évig 16619, 13 — 15 évig 6099, 
összesen tehát 22718 volt, még pedig 11609 fiu és 11109 leány,és igy 
a 6 — 1 2 éves tankötelesek a lélekszám 12 '4%-ját , a 13 — 15 évesek 
pedig annak 4.52°/o-ját teszik. 

Tényleg pedig lá togat ta a tankötelesek közül saját mindennapi 
iskolánkat 15231, saját ismétlő iskolánkat 4197, más felekezetek elemi 
iskoláit 522, a felső vagy polgári iskolát 280, magán intézetekét 85, a 
középtanodát 419, összesen 20734, még pedig 10720 fiu és 10014 leány 
vagy is a tankötelesek 91-3%-ja (tavai 89 7°/0) s igy a tavali helyzet-
hez képest százalékokban T6°/o. számszerint pedig (tavai 20352) 382 a 
szaporodás. Nem jár iskolába 889 fiu, 1095 leány, összesen 1984 tan-
köteles, vagyis 8-7% (tavai 10\3°/o.) Idegen illetőségű vagy vallású gyer-
mek is j á r t népiskolánkba 1783, vagyis a népiskolát látogatott gyerme-
keknek 8-52%-ja (számszerint 88-al több, mint tavai). Az iskolát 
lá togatot t tanköteles fiuknak 3-9% ja gymnasiumba jár t . Az egyes espe-
rességeket tekintve, tényleg látogat ta az iskolát a tankötelesek közül a 
VI sz. k. városi esperességben 95-6%, a XIII városiban 96%, a VII b. 
városiban 95 68%, a tá t raal ja iban 96 97%, a gömöriben 94 6 7 % , a kis-
hontiban 95%, a sáros zempléniben 76 56%, a hegyaljaiban 81 '7%. 

A bizottság feltűnőnek találja, hogy mig a s.-zempléni esperesség 
14834 lélekszám mellett 2970 tankötelest mutat ki, a 19153 lelket 
számláló hegyaljai esperességben a tankötelesek száma csak 2 7 2 l - r e 
megy. Félnapi iskolamulasztás 63769 fordult elő s igy minden tanonczra 
esik 3 ' 0 8 % mulasztás; ezen mulasztásokért megbüntettetet t 248 szüle 
(tavai 870). 

2 A tanítók száma volt 332 (7-el több, mint tavai) és pedig 270 
képesített, 62 nem képesített, rendes 281 (85%), segéd 51 (15%), ezek 
között volt 7 nő és 10 lelkész-tanitó. Egy-egy tanítóra esett a minden-
napi iskolában átlag 46 gyermek. 

3. Felekezeti iskolája van a kerületnek 270, községi 11 ; egyházi 
tulajdont képez 259, bérlet ut ján van a felekezet használatában 11 he-
lyiség. Jó karban van 239 (88%), rosz állapotban 31 (12%). Újból 
emeltetett a múlt évben 10, javí t ta to t t 17 iskolaépület. — Tanterem 
van 328 (3-al több, mint tavai) s tanitólak 275 (9-el több, mint az 
előző évben). Az összes népiskolák mellett van a kimutatás szerint 141 
faiskola (4-el kevesebb, mint tavai), 31 tornahelyiség (9-el kevesebb, mint 
tavai) 499 fekete tábla, 3590 fali olvasó tábla, 906 fali térkép, 200 
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földgömb. 4984 természetrajzi tárgy, 1213 természettani eszköz és az 
iskolai könyvtárakban összesen 13227 kötet könyv. 

4. Az iskolák összes vagyona 4072 90 f r t és 95 kr t képvisel, 
melyből ingatlanokra 2 4 1 2 7 4 frt , tőkepénzre 166016 és 95 kr esik. 

Az iskolák jövedelme te t t készpénzben 81626 f r t 16 krt, termé-
nyekben pénzértékre átszámítva 47536 fr t 11 krt, összesen tehát 129162 
f r t 27 krt . Származott pedig ezen jövedelem: ingatlanok évi hasznából 
18959 f r t 67 kr., tőkepénzek kamataiból 9104 f r t 26 kr., tandíjból 
21131 frt 78 kr., államsegélyből 892 fr t , községi segélyből 26016 f r t 
89 kr., egyházak segélyezéséből 4 9 0 2 6 f r t 04 kr., egyebekből 4031 f r t 
63 k r ; tesz összesen 129162 f r t 2 7 krt. 

Az Bkolák kiadása tet t rendes tanitók fizetésére 109168 fr t 67 
kr t (84.5%), segédtanitók fizetésére 10336 fr tot (8°/ o), javításokra 4347 
f r t 30 kr t (3 4%), taneszközökre 969 f r t 90 k r t (0-7%), egyebekre 
4340 fr t 40 kr t (3 4%), összesen tehát 129162 f r t 27 kr. — Egy ren-
des tanítóra átlag 388 f r t 50 kr, egy segédtanítóra 202 fr t évi fizetés 
esett. 

Végül jelenti a népisk. bizottság, hogy a népiskolai közoktatás 
állapotának kimutatására szolgáló rovalos nyomtatványok teljesen el 
fogytak. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, a népisk. bizottságnak 
fáradtságos és pontos munkálatáért köszönet szavaztatott , 
superintendens ur pedig felkéretett , hogy az elfogyott rovatos 
mintáknak beszerzése iránt az esperességek költségén kellő 
időben intézkedjék. 

XXXI. (F) Olvastatot t nm. báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
urnák Ácsán f. évi julius 7-én 102/84 sz. a. kelt meghívója a Buda-
pestre f. é. okt. 8-ára kitűzött egyetemes gyűlésre s az azt megelőzőleg 
f. évi okt. 7-én estveli 6 órakor az ev. egyház tanácstermében megtar-
tandó előértekezletre, mely meghívás folytán 

a f. é. egyetemes közgyűlésre egyházkerületünk képvise-
letében 

a) a világiak részéről az egyházkerületi felügyelő úr és 
az esperességi felügyelők, továbbá Bánó József. Szentiványi 
Miklós, b. Prónay Gábor, Sponer Andor, Szontagh Pál, Szon-
tagh Károly, b. Radvánszky Béla, b. Radvánszky Géza, Rad-
vánszky Károly, Dessevffy Kálmán, Dessewffy Pál, Pfanschmied 
Triodeon, Probstner Ar thur , dr. Marko Sándor, Marko József 
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Imre, Szirmay Ödön, Szirmay Pál, Kubinyi Albert, Péchy István, 
Péchy Gábor, dr. Schmiedt Gyula, Benczúr József, dr. Paczek 
Mór, Liszka József, Hámos László, Somogyi Gyula, dr. Szánthó 
Gyula, Topscher György, dr. Lorx Sándor, dr. Mesko László, 
Medveczky Sándor, Marton János, Palánszky Soma, — 

b) az egyháziak és a tanodák részéről pedig superinten-
dens úr és a főesperesek, Zelenka Pál, Glauf Pál, Csis-
ko János, Strauch Béla, Ujágh Károly, Farbaky József, Hörk 
József, Hajcsi Sándor, Ziman János és Grósz Ernő küldetnek 
ki, még pedig a VII b. városi főesperes Gratz Mór és az eper-
jesi collegium igazgatója Hörk József, mint sorrend szerint 
következők, az egyházkerületi közigazg. pénztár terhére utólag 
felszámítandó útiköltség s a gyűlés t a r t amára kijáró 6 f r tnyi 
napidíj mellett. 

XXXII. (H) A kerületi felügyelő ur megnyitó beszédében úgy haza-
fias mint protestáns hitfelekezeti szempontból főfontosságunak jelzett s 
már az 1880-dik évi ker. gyűlés jkönyve III . 6 pontjában ilyennek el-
ismert és különösen a népesebb s vagyonosabb egyházak figyelmébe 
melegen a jánlot t felsőbb fokú leány-nevelés ügyének ujabb felkarolása 
és előbbre vitele szükségesnek mutatkozván, 

ezen ügy további érlelésére egy a superintendes ur és 
Szontagh Bertalan esp. felügyelő ikerelnöklete a la t t Lichten-
stein József, br. Prónay Gábor, Bánó József, dr. Meskó László, 
Somogyi Gyula, br. Radvánszky Géza, Groó Vilmos, id. Bart-
holornaeidesz László, Zelenka Pál, Glauf Pál és Fábr i János 
(rimaszombati:) tagokból álló bizottság küldetik ki jelentése 
és javaslatai a jövő évi ker. gyűlésre el váratván. 

XXXIII. (M) Olvastatot t a nmstgu m. k. vallás-és közoktatásügyi 
minisztériumnak 1883 jun. 8-áról 19236 sz. a. kelt rendelete, melyben 
a létesítendő magyar történelmi képcsarnok pár t fogását ajánl ja és ne-
vezetesebb arczképek, szobrok, városok, várak rajzai és térképei bejelentésére 
hiv fel, — 

u. a. minisztériumnak 1883 jun. 21-ről 14760 sz. a. k. rendelete, 
melyben a lelkészek a bélyegek felragasztása tekintetében az illetéki 
szabályok 20-ik §-ának szigorú megtar tására u tas í t ta tnak — 

u. a. minisztériumnak 1883 jul. 17-én 1863-ik sz. a. kelt rende-
lete, melyben a lelkészek felhivatnak, hogy a kihirdetési és felmentési 
bizonyítványokat mindenkor 50 kros bélyeggel lássák el s a bélyegtele-
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nül érkezett ily bizonyítványokról látleletet vegyenek fel és az illető 
pénzigazgatósággal közöljék, — 

u. a. minisztériumnak 1883 julius 17-éről 1223-ik ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben jelentetik, hogy a kisbirtokosok országos hitelintéze-
tének záloglevelei üzleti biztosítékul és bánatpénzül a minisztérium által 
a közigazgatás minden ágazatában elfogadtattak. — 

u. a. minisztériumnak 1883 jul. 23-áról 21931-ik sz. a. k. rende-
lete, melyben a középtanodák a magyar akadémiai kiadványok 100 
példányának mogvételére hivatnak fel oly módon, hogy az intézet 25 
f r to t fizessen e czélra, a miniszter pedig szinte 52 f r to t fizet rá, — 

u. a minisztériumnak 1883 jul. 23-áról 24323 sz. a. kelt leirata 
melyben a középtanodai nyugdíj intézetre vonatkozólag hiv fel a szükséges 
adatok beküldésére, — 

u. a. minisztériumnak 1883-ik év aug. 1-ről 1319-ik ein. sz. a. k. ren-
delete, melyben a magyar állam egysége ellen tüntető szinek és jelvé-
nyek viselése az if júságnak a tanintézetek elöljárói által a legszigorúbb 
felelősség terhe alat t megtiltatni rendeltetik, — 

u. a. minisztérium 1883 aug. 3-án 26130 sz. a. k. rendelete, 
melyben az iparos tanulók iskoláinak felállítására és fentar tására vonat-
kozó rendelet tudomás és támogatás végett megküldetik, — 

u. a. minisztériumnak 1883 aug. 5-ki 25557 sz. a. k. rendelete, 
melylyel a néptanítók illetményeinek behaj tásá t szorgalmazó folyamod-
ványok bélyegmentességére vonatkozólag a pénzügyi hatóságokhoz intézett 
rendelet megküldetik, — 

u. a. minisztériumnak 1883 aug. 20-ki 1395 ein. sz. a. küldött 
rendelete, melyben a nemzetközi bizottság által megállapított méter-mér-
tékek röviditett jelzései használatba vétel czéljából köztudomásra hozat-
nak, — 

u. a. minisztériumnak 1883 aug. 24-éről 27117-dik sz. a k. rendelete, 
melyben Zagróczky Gyula zemplén-megyei segédtanfelügyelőnek marmaros 
megyei tanfelügyelővé történt kinevezése közhírré tétetik, — 

u. a. minisztériumnak 1883 sept. 14-ről 28364- ik sz. a. k. rendelete, 
melyben Gönczy Pálnak Lengyel János által olasz nyelvre át dolgozott 
abc-je, az olasz nyelvű népiskoláknak használatul ajánltat ik, — 

u. a. minisztériumnak 1883 szep. 28-ról 30324-ik sz. a. k. rendelete, 
melyben a felekezeti képezdékből kijövő tanítók hiányos képzettségét ki-
vált a menyiség- és mértanban jelzi — mi a polgári képezdébe való felvé-
telnél van há t rányukra — és e részben a hiányokat megszüntető intézke-
dést kíván, — 



u. a. minisztériumnak 1883 szept. 30-ikáról 28385- ik sz. a kelt 
rendelele, melyben a csurgói ref. gymnasiumnak VIII osztályú teljes 
gymnasiummá átalakulása és kiegészítése adatik tudtul, — 

u. a. minisztériumnak 1883-ik október 15-kéről 32830-ik sz. a. 
k. rendelete, melyben köztudomásra hozatik, hogy a hit- és erkölcstan 
az állami tanitóképezdékben hetenként 1 órán át t an í t ta tn i fog, — 

u. a. minisztériumnak 1883 október 16-án 3 2 4 4 4 sz. a. k. rende-
lete, melyben a Szirmay József és Kun Fülöp által szerkesztett magyar-
nyelvtan és vezérkönyv a közoktatási tanács által a németajkú népiskolák 
használatára a jánl ta t ik , — 

u. a. minisztériumnak 1883 okt. 16-án 32445- ik sz. a. kelt rende-
lete, melyben Bököly Géza magyarnyelv könyvének I, II és III füzete, 
20, 30 és 30 kron az országos közoktatási tanács bírálata nyomán 
elemi népiskolák használatára ajánl tat ik , — 

u. a. minisztériumnak 1883 okt. 29-én 1649 ein. sz. kelt rende-
lete, melyben a honvédelmi minisztérium azon felhívása közöltetik, hogy 
az irodai és kezelési alsóbb rendű hivatalnoki állomások betöltésénél az 
ilynemű szolgálatra teljes képességüket igazolt altiszteknek minden 
más pályázók fölött elsőbbség adandó, — 

u. a. minisztériumnak 1883 nov. 14-én 105 ein. sz. a. kelt rende-
lete, melyben köztudomásra liozatik, hogy až Ő Felsége által, az egyhá-
zak segélyezésére adományozott kegyadományok postai küldése portomén 
tességet nem élvez, — 

u. a. minisztériumnak 1883 nov. 21-ről 34490 sz. a. k. rendelete, 
melyben az összes egyházi közegek s iskolaszékek felhivatnak, hogy a 
törvényhatósági közigazgatási bizottságok rendelkezésére álló iskolai 
törzskönyv készítésében az eljáró közigazgatási közegeket kifogás nélkül 
támogassák, — 

u. a. minisztériumnak 1883 nov. 26-áról 3 3 1 7 3 sz. a. kelt rende-
lete, mely által Haesters Albert „Lehr und Lesebuch"-jának 10-ik kiadása 
a hazai német tannyelvű iskolákból ki t i l tat ik, — 

u. a. minisztériumnak 1883 decz. 3-áról 38475 sz. a. k. rendelete, 
melyben az országos tanszer-muzeum állandó bizottságának tervezése és 
felügyelete mellett készített „Természettani, vegytani és ásványtani hár-
mas gyűjtemény" a népiskolák használatára soknemü előnyeinél fogva 
melegen ajánl tat ik , — 

u. a. minisztériumnak 1883 decz. 10-ről 4 2 0 0 1 sz. a. k. rendelete, 
melyben a lelkészek és iskolai elöljárók felhivatnak, hogy a tankötelesek 
kiírásánál a törvényhatósági közigazgatási bizottságnak készséges támo-
gatást nyújtsanak, — 
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u. a. minisztériumnak 1883 decz. 21-kéről 43268 ik sz. a. kelt 
rendelete, melyben egyrészről a felekezeti középiskoláknál jövőben alkal-
mazandó más felekezetű hi t tanárok bejelentését kivánja, másrészről 
pedig meghagyja, hogy a hi t tanárok a szükségelt stat isztikai adatokat 
az illető igazgatóknak bemondják, — 

u. a. minisztériumnak 1883 decz. 31-éről 44260 sz. a. k. rendelete, 
melyben a középiskolák a budapesti általános kiállításban való részvé-
telre felhivatnak, — ^ 

u. a. minisztériumnak 1883 decz. 31-ről 39757 sz. a. k. rendelete, 
melyben a serajevoi gymnasium osztály- és érettségi bizonyítványait állam-
érvényeseknek nyilvánít ja oly feltétellel, hogy a magyarhoni tanintézetbe 
átlépő if jak kötelesek az ott nem taní tot t tantárgyakból, különösen a ma-
gyar-nyelv és irodalomból pótvizsgát tenni, — 

u a. minisztérium intézvénye 1884 jan. 7-éről 4 3 4 6 5 sz. a. k. leira-
ta, melyben a magyar tudós Akadémia kiadványait 25 f r t kedvezményi 
ár mellett az eperjesi, késmárki, iglói, rozsnyói, nyíregyházi és miskolczi 
középtanodáknak megszavazza, — 

u. a. minisztériumnak 1884 jan. 9-éről 38299- ik sz. a. k. rendelete, 
melyben Aigner (Abafi) Lajos „Nemzeti könyvtár" czimü vállalata az 
összes gymnasiumi ifjúsági kövyvtáraknak, oly megjegyzéssel ajánltat ik, 
hogy a megválasztás kellő paedagogiai t ap in ta t ta l történjék, — 

u. a. minisztériumnak 1884 jan. 13-ról 4 3 3 4 1 sz. a. k. rendelete, 
mellyel Szemes Imrének Biharmegye ideiglenes segédtanfelügyelőjévé tör-
tént kineveztetését adja tudtul, — 

u. a. minisztériumnak 1884 jan. 13-án 175 sz. a. k. rendelete, 
melyben Kakujay Károly „magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv" czimü 
I—IY. folyamu tankönyve, és az ahoz tartozó „der ungarische Sprachun-
terr icht" czimü vezérkönyv, az országos közoktatási tanács bírálata foly-
tán a német ajkú népiskolák és tanítók részére ajánl ta tnak, — 

u. a. minisztériumnak 1884 jan. 21-én 11-ik ein. sz. a. k. rendelete, 
melyben a pesti hazai első takarékpénztár-egyesület által kibocsátott 
100 f r t értékű kamatozó kötvények a közigazgatás minden ágazatában 
készfizetésül és bánatpénzül elfogadandóknak jelentetnek ki, — 

u. a. minisztériumnak 1884 jan. 29-ről 4029 sz. a. k. rendelete, 
melyben, annak tudtul adása mellett, hogy: Ő Felsége az „Eötvös a lap"-
ra 1500 fr to t ajánlott fel, a tanítók árvaházának gyámolitását ugy a 
tanítók mint más emberbarátok részéről sürgeti és ez ügyet a tanítók 
és közönség pártfogásába ajánlani kéri, — 
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u. a. minisztériumnak 1883 decz. 2-án 40896 sz. a. k. rendelete, 
melyben a kiállí tási bejelentési iveket a népoktatási jelesb intézeteknek 
megküldeni rendeli és a betöltött ivek felterjesztését meghagyja, — 

u. a. minisztériumnak 1884 febr. 13-án 2865 sz. a. kelt rendelete, 
melyben az osztrák-magyar és olasz állampolgárokat illető anyakönyvi 
kivonatok és honosítási okmányok kölcsönös megküldése i ránt a 2 állam 
külügyminiszterei között, 1883 okt. 15-én létre jöt t egyezményre vonatkozó 
belügyminiszteri rendeletet közl i ,— 

u. a. minisztériumnak 1883 febr. 22-ről 259 ein. sz. a. kelt rendelete, 
melyben Grűnwald Béla közigazgatási könyve 10 f r t előfizetési ár mellett 
megrendelésre a jánl ta t ik , — 

u. a. minisztériumnak 1884 márez. 1-én 3450 sz. a. k. rendelete, mely-
ben a lelkészkedő papságnak meghagyatik, hogy külföldi egyének házassá-
gának megkötésénél az azoknak illetékes közig, hatósága által kiál l í tan-
dó házassági engedélyt követelje, — 

u. a. minisztériumnak 1884 márcz. 13-ról 8860 sz. a. k. leirata, 
melyben az Erichsmann-féle népszerű egészségtan 1 f r t á ron megvételre 
ismételve a jánl ta t ik , — 

u. a. minisztériumnak 1884 márcz. 21-én 28116 sz. a. k. rendelete, 
melyben a Lachenmayer igazgató által szerkesztet t és Posner K. L . ál-
tal kiadott női rajz-minta-füzetek, polgári és felsőbb leányiskolák, női 
kézimunka- s női ipartanodák és tanitó-képezdék használatára ajánl-
tatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1884 márcz. 26-áról 454 ein. sz. a. k. in-
tézvénye. melyben: „Magyarország t iszt i czim és névtára" megvételre 
a jánl ta t ik , — 

u. a. minisztériumnak 1884 márcz. 26-án 473 ein. sz. a. k. rendelete, 
melyben a bélyegjegyek hivatalos felül-bélyegezésének foganatosítása tárgyá-
b a n a m . k . pénzügyi miniszternek 1 1 7 4 1 / 8 8 4 sz. a. kelt körrendeletét tu-
domás és intézkedés végett közli, — 

u. a. minisztériumnak 1884 mart. 31-én 8989 sz. a. k. intézvénye, 
melyben a b. Sina Simon alap 2 betöltendő helyére 3 néptaní tót kiván 
kijelöltetni, — 

u. a. minisztériumnak 1884 apr. 26-án 626-ik ein. sz. a. k. rende-
lete, melyben: „A magyar korona országainak a táviratok irányzására 
u tmuta tás t nyújtó helység névtára" czimü munka megvételre ajánltat ik, — 

u. a. minisztériumnak 1884 apr. 26-án 654. ein. sz. a. k. rendelete, 
melyben a Bpesten székelő hazai I. takarékpénztár egyesület által kibo-
csátott 1000 és 10000 frtos kamatozó kötvények is biztosítékul és bá-
nátpénzül elfogadhatóknak mondatnak ki, — 
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u. a, minisztériumnak apr. 30-ról 16054- ik sz. a k. rendelete, 
melyben az érettségi és osztály bizonyítványok tekintetében megliagyatik, 
miszerint a megfelelő bélyeg ugy alkalmaztassák, hogy azon a bizonyít-
vány egy sora á t í rva legyen, a beérkező folyamodványokon pedig a kö-
zépiskolák igazgatói a megbélyegzés napját a bélyeg felső részén t intá-
val i r ják át, — 

u. a. minisztériumnak 1884 májushó 13-án 14780 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a Sporzon Pál és Ebner Sándor által össze állított és 
kiadott „Gazdasági Káté" az elemi és felső népiskolai tanítók, valamint 
a tanitóképezdei növendékek részére ajánltat ik, — 

u. a. miniszternek 1884 májushó 24-ről 882-ik elnöki sz. a. k. ren-
/ / 

delete, melyben megliagyatik: hogy az O es. és ap. kir. Felsége legfel-
sőbb magán-pénztárából szegény egyházak és iskolák felsegélésére adomá-
nyozott összegek kézhez vételét igazoló nyugták, postafordultával terjesz-
tessenek fel a minisztériumhoz, — 

u. a. minisztériumnak 1884-iki májushó 27-én 19597 sz. a. kelt 
rendelete, melylyel tudatja, miszerint Zágróczky Gyula mármaros me-
gyei ideiglenes tanfelügyelő rendes tanfelügyelővé neveztetet t ki, — 

u. a. minisztériumnak 1884-iki juniushó 12-én 843 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben a pesti m. kereskedelmi bank, a magyar jelzálog hi-
telbank, a pesti hazai első takarékpénztár egyesület és a kisbirtokosok 
országos földhitelintézete czimü részvénytársaságok záloglevelei, a köz-
igazgatás minden ágában üzleti biztosítékul megnyugvással elfogadhatók-
nak nyilatkoztatnak ki, — 

u. a. minisztériumnak 1884 julius 7-ről 24688-ik sz. a. k. rendelete, 
melyben tudtul adja, hogy Felber Domonkos a zemplénmegyei k. segéd-
tanfelügyelői állomásra ideiglenes minőségben kineveztetett , — . 

u. a. minisztériumnak 1884 julius 7-ről 24689-ik sz. a. k. rende-
lete, melylyel tudatja, hogy a szathmármegyei segédtanfelügyelői állomásra 
Elek Lajos volt szathmármegyei tanfelügyelői irnok neveztetett ki, — 

u. a. minisztériumnak 1884 julius 19-éről 1128 ik ein. sz. a. k. rende-
lete, melyben a lelkészek a templomok, a tanárok és tanítók pedig az 
iskolák szellőztetése és t i sz tántar tására hivatnak fel a cholera veszélyre 
való tekintetből, s egyszersmind a körmenetek, búcsújárások, népgyűlések 
és vásárok beszüntetése is jeleztetik azon esetre, ha a cholera tet t leg 
fellépne, — 

u. a. minisztériumnak 1884-ik év julius 26-ról 26528-ik sz. a kelt 
rendelete, melyben a VIII osztálybeli tanulóknak, ha az osztály vizsga n 
egy-két tárgyból megbuktak, a pótvizsga szinte engedélyeztetik; sőt ha 

10* 
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a pótvizsgát elégséges osztályzattal jókor kiállották, az érettségi pótvizs-
ga alkalmával érettségi vizsgára is bocsáthatók. 

Ľ rendeletek s leiratok köröztetve lévén, tudomásul vé-
tet tek. 

XXXIV. (F) Tárgyalás alá kerülvén a kerületi segélynek az espe-
rességekre. illetőleg az egyházakra a jövő 1885 évre kivetendő mennyi-
sége, Superintendens ur, hivatkozással az 1881 évi — i g l ó i — k ö z g y ű l é s 
jkönyvének XLIX pontjában foglalt azon határozatra , mely szerint, mi-
helyt a hi t tanintézet alapja 20000 f r t r a ki lesz egészítve, ezen kerületi 
segély czimén az egyházakra nehezülő teherből 1000 f r t le lészen szállí-
tandó s nem különben azon körülményre is, hogy a hi t tani alap vagyona 
a fent ki tet t összeget (a 20000 f r to t ) a folyó évben biztos előszámitás 
szerint már meg is fogta haladni : a kerületi segélynek a jövő 1885 évre 
leendő 'kirovását illetőleg a következő javaslatot ter jeszté elő 

1884-ig fizetett levonás fizet 1885-re . 
a) a VI sz.k. városi esperesség 5 1 4 f r t 5 5 k r , 1 3 4 f r t 4 0 k r , 380 f r t 1 5 k r . 

b) a XIII sz. „ v 553 » r> 144 » 44 » 408 » 56 » 

c) a VII 'b. n 262 » 50 „ 68 » 57 Ti 193 n 93 Ti 
d) a tá t raa l ja i n 304 » 45 „ 79 » 52 n 224 n 93 n 
e) a gömöri » 900 » n 235 » 08 n 664 n 92 Ti 

f ) a kishonti » 442 n 11 115 » 45 n 326 n 55 T) 
9) a sáros-zempléni n 252 » íl 65 n 82 n 186 n 18 Ti 
h) a hegyaljai » 600 » n 156 u 72 n 443 » 28 n 

összesen 3828 f r t 50 kr ,1000 f r t — kr ,2828 f r t 50 kr. 

Ezzel kapcsolatosan olvastatott a hegyaljai esperességnek f. é. aug. 
19-én Nyíregyházán megtar tva lett közgyűléséből keltezett felterjesztése, 
melyben hivatkozva némely egyházainak nagymérvű elszegényedésére s 
arra, hogy ennek következtében több egyház kerületi segélytartozása, közel 
200 f r t erejéig csakis az ezen terhet tovább viselni nem képes espe-
rességi közpénztárból let t fedezve: a hegyaljai esp. 600 f r tnyi kerületi 
segély terhét legalább 500 f r t r a leszáll i t tatni kéri. 

Superint. urnák az ezer forintnyi teherleszállitás kitűzött 
czélját szem előtt tartó, igazságos arányú és helyes számitáson 
alapuló javas la tá t a gyűlés, az összes esperességek egyhangú 
hozzájárulásával, a jövő 1885 évre elfogadta, az esperességekre 
kivetett á talánynak a kebelbeli egyes egyházakra való kiveté-
sét magokra az esperességekre bizván,- mely határozat ta l a 
a hegyaljai esperesség kérvénye is kivánt megoldást nyert . 
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A fenti összegben megszavazott ezen ker. segélyből első 
sorban superintendens ur és káplánjának évi dijja s az eper-
jesi bi t tanintézetnek a kerület ál tal meghatározott költségei 
fedezendők, a maradvány pedig a zsinati költségek fedezésére 
gyűj tö t t tőke gyarapí tására fordítandó. 

XXXV. (F) Súperitendens ur jele.iti, miszerint a mult 1883-ik év-
folyamában a némethoni Gusztáv-Adolf egylettől kerületünkbe a követ-
kező segély-összegek érkeztek: Bussócznak 42 f r t 2 kr, Gerlach-falvának 
355 f r t 2 kr, Nagy-Váradnak 70 f r t 58 kr, Hacsavának 35 f r t 50 kr, 
a kassai tót egyháznak 37 f r t 86 kr, Kölesének 59 f r t 90 kr, Mis-
kólcznak 71 f r t 60 kr, Uj-Tátrafürednek 39 frt 92 kr, a XIII sz. vá-
rosi esp. papi özvegy-árva intézetnek 53 f r t 25 kr, Plavniczának 177 
f r t 52 kr, Rozsnyónak a ker. árvaházra és felsőbb leányiskolára 432 f r t 
40 kr, Szomolnoknak 118 f r t 34 kr, Uj-Klenócznak 65 f r t 8 kr, a kis-
szebeni német egyháznak 8 f r t 28 kr, összesen 1567 f r t 27 kr, és igy 
314 f r t 80 krral több mint az előző évben. 

Az áldott Gusztáv-Adolf egyletnek ezen ujabbi nagylelkű 
áldozata hálás köszönettel vétetet t tudomásul. 

XXXVI. (F) Beter jesztetet t a f. é. aug. 14 és 15-ik napjain Eper-
jesen Sztehlo János VI. sz k. városi foesperesnek Superintendens ura t 
helyettesítő elnöklete alatt , Novák Mihály eperjesi lelkész és a hittanárok 
jelenlétében megtartva lett hitjelolti vizsgálatról szóló jelentés, mely sze-
r int a vizsgálaton jelentkezett 3 pályavégzett hit tan-hallgató közül Adri-
ányi Adolf és Kovácsi Kálmán jó, Csok András pedig elégséges osztály-
zattal nyertek — éspedig Adriányi Adolf német és magyar, Kovácsi Kálmán 
tót és magyar, Csok András magyar egyházi szolgálatra — képesítést. 

Tudomásul szolgál. 

XXXVII. (F) A tűzkár elleni tömeges biztosítás ellenőrzésére kikül-
dött bizottság beterjeszti szokott évi jelentését, mely szerint 

1. A kerület összes egyházainak és tanodáinak éghetőségei után 
1884/5-ik évre 3129 f r t 20 krban megállapított biztosítási dijjnak a 
kerület részére visszajáró 10%-ját , számszerint 312 f r t 92 kr t a bizto-
sítást elvállalt Fonciere biztosító intézet a kerületi közig, pénztárnok 
kezeihez már lefizette. 

1 
2. Biztosítási dijjaikkal tar tozásban vannak még az 1883/4- ik évre: 

Markuska, Lapos, Mernyik, T-Izsép, Mihalkó és Fancsal ,— 
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az 1884/5-ik évre pedig Restér, Markuska, Szkálnok, Hegymeg, La-
pos, Mernyik, Izsép, Csáklyó, Zamutó, Fancsal, S.-Kaza, Kuri tyán és Mi-
lialkó, összesen 172 f r t 91 krral. 

3. Az intézet fizetett tüzkártéri tés czimén az 1883 júl. 1-től 1884 
júli. l - ig terjedő egy év alat t Chizsnyónak 349 f r t 20 krt , Varannó-
Hosszúmezőnek 215 forintot, Borosznoknak 81 frtot , Kis-Szlabosnak 204 
f r t 41 krt, Ruszkinnak 198 fr t , Krompachnak 6 fr tot , Veresvágásnak 730 
f r to t és Tályának 2031 f r t 2 krt, összesen 3814 f r t 63 krt . 

4. Az intézet szerződésileg elvállalt kötelezettségeinek a lefolyt évben 
is elismerést érdemlő pontossággal te t t eleget. 

A jelentés tudomásul vétetvén, a biztosítási dijaikkal hát-
rálékban lévő egyházak tar tozásaiknak sa já t érdekükben mielőbb 
eszközlendő lerovására a főesperesek által komolyan felhivandók 
és kötelezendők. 

XXXVIII. (F) Olvastatott a tiszakerületi gyámintézet Nyíregyházán 
f. évi aug. 20-án megtar to t t közgyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint 

L Az egyes egyházak és esperességek határozott czélokra 422 f r t 
66 krnyi, tőkésítésre 167 f r t 93 krnyi, folyó költségekre 108 f r t 31 
krnyi összegeket fordítván és 595 f r t 8 krt . közvetlenül kiosztván: a 
2187 f r t 45 krnyi összes gyűjtésből 893 f r t 47 k r t ju t ta t tak az egy-
házkerületi gyámintézetnek, mely utóbbi összegnek fele az egyetemes 
gyámintézetet illetvén, az egyházkerületi gyámintézet szabad rendelkezé-
sére eső összeg 446 f r t 73 krt tesz ki. — Ezen összegből lerovásba 
hozatván a Leopoldianum alapra kijáró 50 f r tnyi évi adomány, Rónapa-
takának a 22 f r t 7 6 krnyi rendes évi pótlék, a felfolyamodványok felül 
vizsgálatában el jár t bizottság 8 f r t 20 krnyi útiköltsége és a ker. gyám-
intézet egyházi elnökének a Szombathelyen megtartandó ez évi egyet, 
gyámintézeti közgyűlésre út iköl tségül adandó 50 fr t , összesen tehát 130 f r t 
96 k r : marad szabad kiosztásra 315 f r t 77 kr, mihez azonban a pénz-
tárba visszaszolgáltatott 25 f r tnyi kerül, egyházi elnöki tavali utazási 
költség járulván, ez évben összesen 340 f r t 77 kr lészen segély czimén 
a kerül, gyámintézet által kiosztandó. 

II. A saját kerületünkből beérkezett 36, idegen kerületből jöt t 2, 
> 

összesen-tehát 38 folyamodványra nézve meghallgat tatván a kérvények 
előleges felülvizsgálásával megbízott küldöttség véleménye, ennek alapján 
s a mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyve XXXIY pont jának 1-ső alpontjában 
felállított és elfogadott irányelvek szemmel tar tásával 

1. A 400 frtos szeretet-adományra a hegyaljai esperességbe kebe-
lezett tűzkárval lot t Tálya hozatik az egyetemes gyámintézetnél ajánlatba. 



2. Az eshetőleg ez idén kiosztásra kerülő „nagy szeretet-ado-
mányra," a szintén a hegyaljai esperességhez tartozó árvízkárosult Kölese 
ajánl tat ik . 

3. Az ez évi ker. gyámint. isteni tisztelet alkalmával begyült 86 
f r t 71 krnyi offertorium felerésze Hernád-Vécsének Ítéltetett oda. 

4. A kerül, gyámintézet által ezúttal szabadon kiosztandó 340 f r t 
7 7 krnyi összeg, 42 f r t 59 krnyi egyenlő részösszegekben, a következő 8 
folyamodó egyháznak; u. m. a kis-szebeni magyar-német-, a szepes-sümeg-
illésfalvi-, a krompaclii-, az uj- tá t rafüredi- , a rozsnyói (felsőbb leányisko-
lája javára)-, a mikolcsányi-, a fűrészi és az uj-klenóczi egyházaknak lett 
oda ajánlva. 

5. Az egyetemes gyámintézethez az összes kérvények fognak ugyan fel ter-
jesztetni, annak különös pártfogásába azonban akövetkező egyházak s a követ-
kező sorrendben fognak a j án l t a tn i : Rás-Benyék, Kis-Szeben (m. n.) Rozsnyó 
(felső leányiskolája részére), Berki, Busócz, Jólész, Fancsal, Megye, Szomolnok, 

:. . ' Jl 
Menguszfalva, Hernád-Vécse, Fűrész, Mikolcsány, Hugyaj, Szepes-Sümeg-
Blésfalva, Uj-Klenócz, Tót-begymeg, Debreczen. 

6. A Gr. Adolf egylethez folyamodó egyházak kerületünk részéről a 
következő sorrendben fognak pár tolásra a j án l t a tn i : 

első sorban Kis-Szeben (m.~ n.), Uj-Klenócz, Szomolnok, Fűrész, 
Hernád-Yécse, Menguszfalva, Debreczen, — 

másodsorban Rás-Benyék, Kölese, Tálya, Stoósz, — 
harmadsorban Kassa (tót), Krompách, Vizesrét, Budamér. 
7. Miután az egyes egyházak a nyomtatott kérvényminta homlok-

zatán egész világosan talál ják körvonalozva azon eseteket, melyekben a 
gyámintézeti segélyt igénybe vehetik és annak elnyerhetéseért sikeresen 
folyamodhatnak, miután továbbá a gyámintézet eddigelé még mindig nem 
annyira segélyző, mint inkább csak mentő munkát folytat, szamaritanusi 
figyelmét első sorban az autonom iskolaügyre fordítva, miután végre a 
gyámintézeti körök, az alapszabályok és utasítások értelmében gyámin-
tézeti segélyt csak oda szavazhatnak meg, ahol az alapszabályokban elő-
sorolt balésetek egyike vagy másika előfordult^ annálfogva : 

a) az egyliázk. gyűlés jkönyve nyomán figyelmeztetendők lesznek az 
egyházak, hogy csekélyebb adósság törlesztésére, épületeik ta tarozhatására, 
tornyok építésére, harangok, orgonák beszerzésére, lelkészi és tanitói fizetési 
hátrálékok kiegyenlítésére — miután a gyámintézet ilyen esetekben se-
gélyt egyáltalán meg nem szavazhat — segélyt ne is kérjenek, — 

b) szintúgy a ker. gyűlés jkönyve nyomán felhivandók az esperes-
ségek, hogy az előző a) pontban elősorolt czimeken folyamodó egyházak-
nak ne csak hogy gyámintézeti segélyt magok ne szavazzanak meg, 
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hanem azok folyamodványait, az utasítások 8-ik pontja értelmében, mint 
figyelmbe nem vehetőket, egyszerűen küldjék vissza. 

c) az egyházak ismételve figyelmeztetendők, hogy éghetőségeiket 
teljes értékben biztosítsák. 

III . A számvizsgáló bizottság jelentvén, miszerint az 1882/3-ik évről 
szóló kerül, gyámintézeti számadásokat megvizsgálta s azokat rendben 
vezettetteknek és helyeseknek ta lá l ta : Csisko János pénztárnoknak, ezen 
számadásokra nézve, hűséges és fáradtságos működésének hálás köszö-
nettel való méltatása mellett, a szokásos felmentvény megadatott . 

IV. A f. évi ker. gyámintézeti isteni tisztelet alkalmával elmondott 
magvas és hatásos egyházi beszédért Glauf Pál r.-szombati lelkésznek 
köszönet szavaztatot t . 

V. Indítvány folytán határozta tot t , hogy a kerület kebelében léte-
ző felsőbb tanintézetek és középtanodák gyámintézeti gyűjtése ezentúl 
közvetlenül az esperességekhez — ezeknek rendelkezésére bocsátva — lesz 
beküldendő. 

VI. Az egyetemes gyámintézeti elnökség kerületi gyámintézetünket, 
Rozsnyón és Budapesten f. é. julius 26-án kelt levelében, a f. é. október 
hó 12-én Szombathelyen tar tandó egyet, gyámint. közgyűlésre meghiván: 
ezen közgyűlésre kerületi gyámintézetünk képviseletében annak ikerel-
nöksége küldetett ki, a f. é. költségvetésbe már felvett 50 f r tnyi útikölt-
ség megszavazása mellett. 

VII. Csisko János pénztárnok, sok oldalú egyéb elfoglal tatására hi-
vatkozva, ezen állásáról lemondott, de a gyűlésnek egyhangú felhívására 

• i i 

lemondását visszavette. 

VIII. A pénztárnoki jelentésből kitűnvén, hogy némely esperességek 
számadásaiból ki nem vehető világosan, mely egyházak mennyi adomány-
nyal járul tak légyen a „Leopoldianum" alap gyarapításához, hogy to-
vábbá némely helyütt az oífertoriumok nem fordí t ta tnak az alapszabá-
lyokban kitet t czélokra, hogy 2 esperesség u. m. a VII b. városi és a 
gömöri, a Leopoldianumhoz nem já ru l t s hogy a gyámintézeti tő-

.i 
kék és azok kamatainak kezelése körül ugyanott szabálytalanságok for-
dultak elő és végül, hogy a lefolyt évben Bár t fa (tót), Plavnicza, Nyus-
tya, Pokorágy, Felső Kemencze, Lapos, Fekete-patak, Geczel-falva, Hosszu-
szó, Hrussó, Kiette, Rédova, Rozlozsnya, Felső Sajó, Sebes-patak, Kun-
Taplócza és Uj-vásár, összesen 17 egyház — ezek között a gömöri es-
perességhez tartozó 11, melynél fogva ezen esperesség közgyűlése a ne-
vezett 11 egyház lelkészeit 2 — 2 f r t erejéig meg is bírságolta — a 
gyámintézetre nem adakoztak: ennek folytán 
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a) az egyházak és esperességek oda utasitandók, hogy egyátalában 
a gyámintézeti pénzek, valamint különösen a gyámintézeti tőkék és ezek 
kamatainak, nem különben a gyámintézeti offertoriumoknak kezelése és 
a „Leopoldianum" alap gyarapí tása körül szorosan az idevágó alapszabá-
lyok és utasítások értelmében j á r j anak el, — 

b) az esperességek felhivandók, hogy a múltra nézve a nem adako-
zott egyházakat adományaik utólagos beszolgáltatására, a jövőre nézve 
pedig az évi gyűjtések idején való keresztül vitelére szigorúan kötelezzék. 

A ker. gyámintézeti gyűlés ezen jelentése tudomásul vé-
tetvén, a közgyűlés annak intézkedéseit helyesli s amennyiben 
reá tartoznak, azokhoz hozzá j á r u l ; nevezetesen a jelentés II 
7 és VII I pont jaiban foglalt taknak szigorú betar tására az espe-
rességeket és egyházakat , az Y pontban foglalt utasításhoz 
való alkalmazkodásra pedig a középtanodákat és felsőbb tanin-
tézeteket ezennel felhívja s a gyámintézet szent ügyét a kö-
zönség pártfogoló figyelmébe melegen ajánl ja . 

XXXIX. (F.) Olvastatott az eperjesi collégium kerületi felügyelőjé-
nek, Bánó Józsefnek, ezen állásáról lemondó nyilatkozata. 

A gyűlés a közügyek e bokros érdemű veterán bajnoká-
nak leköszönését fájdalmas meglepetéssel fogadván, őt ezen, 
hosszú éveken keresztül dicsteljesen betöltött állásában való 
további megmaradásra egyhangúlag fe lkér te : ki is a közbizalom 
e tüntető nyilvánulásának meghatottan engedve, lemondását 
visszavette. 

XL. (F.) Indí tvány tétetvén a r ra nézve, hogy az eperjesi collégium, 
mint kerületünk egyetlen főiskolája s a többi középiskolák az egyház-
kerületi gyűléseken a hazai közművelődés terén elfoglalt állásuknak meg-
felelő képviseltetést nye r j enek : 

a gyűlés — tanúságot akarván tenni arról, hogy a tudomá-
nyos intézeteknek fontos missiójukból kifolyó jelentőségét mél-
tatni tudja és tiszteletben t a r t j a — Bánó József collegiumi 
ker. felügyelő és Sztehlo János YI sz. k. v. főesperes elnöklete 
alat t Brósz Jónáth, Wieland Arthur, Münnich Adolf, Berzeviczy 
Egyed, Dessewffy Pál, Urban Adolf, Csisko János, Strauch Béla 
tagokból és az eperjesi collégium pártfogóságából megalakított 
bizottságot küld ki a collegiumnak s a középtanodáknak a ker. 
gyűlésen leendő önállóbb képviseltetésére vonatkozó javaslat-
tétel czéljából, jelentését a jövő gyűlésre elvárván. 
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XLI. (F.) Olvastatott és tárgyal ta tot t az ezen jkönyv XVI pontjá-
ban az ösztöndijak kiosztására nézve javaslattétellel megbízott küldött-
ségnek véleményes jelentése, melynek a lapján: 

a) a Máday-féle 100 frtos ösztöndij Szontagli Sándor 
hitjelöltnek, — 

b) a kerület egyik százforintos ösztöndija egészben Zim-
mermann Andor hitjelöltnek, — 

c) a kerület másik száz forintos ösztöndija egyenlően meg-
osztott 50 frtos részletekben Varga Márton és Adriányi Adolf 
hitjelölteknek, — 

d) a Németh István féle 60 fr tos ösztöndij Strauch Béla 
tanárjelöltnek és végül 

e) a Csiz-féle 25 frtos bányász-erdészi ösztöndíj Ulreich 
Gyula selmeczbányai akadémiai erdész-növendéknek Ítéltetett oda. 

XLII. (M.) Olvastatott a nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumnak Budapesten f. évi julius 31-én 27790 sz. a. kelt leirata, 
melyben superintendens ura t értesiti , hogy a folyó 1884-ik évre egyház-
kerületünk részére kijáró 5000 f r t már folyóvá tétetet t . 

Tudomásul vétetvén határoztatot t , hogy ezen 5000 írtból 
500 f r t a kerületi nyugdíjintézet tőkéjének gyarapítására, 250 
forint az egyetemes egyház szükségleteinek fedezésére, 600 f r t 
az eperjesi hittanintézetnél alkalmazandó segédtanár fizetésére 
és 3650 f r t az eperjesi hi t tanintézet alaptőkéjének nevelésére 
fordittassék. 

XLIII. (M.) Olvastatott Dsiftsak Tamás ruszkíni ág. ev. néptanító 
ellen indított fegyelmi kereseti ügyben a kerületi törvényszék által Rozs-
nyón 1884 aug. 14-én meghozott s a nevezett néptanítót állása és java-
dalmazásától elmozdító i télét, 

a mely az egyházkerületi közgyűlés által tudomásul vétetet t 

XLIV. (F.) Superintendens úr jelenti, miszerint a mult évi ker. 
gyűlés jkönyvének XXXIX pont jában nyert megbízatásához képest nem-
csak a magyarhoni, de az erdélyi és siléziai német ajkú egyházaknak is 
ajánlotta, illetve a jánl ta t ta a Gáspáry János eperjesi orgonász által 
iskolai használatra készített chorálkönyvet, de — leginkább azon okból, 
mert ujabb időben több ily chorálkönyv jelent meg s lett egyes egyhá-
zakban és egyházvidékeken elfogadva — tudakozódása a mű kiadására s 
az elkelendő példányokra nézve biztató eredményre nem vezetett. 
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Sajnos tudomáliul vétetvén, e határozatról szerző értesít-
tetni rendeltetett . 

XLV. (F.) Szintúgy jelenti superinterdens úr, miszerint Nagy Lajos 
nyíregyházi főorgonásznak a magyar- és tót-ajku népiskolák számára i r t 
chorálkönyvére nézve, a m. é. ker. gyűlés jkönyve XL pontjában felkért 
bírálóktól még a szakértői vélelmek be nem érkeztek. 

Súperintendens úr felkéretett , hogy az ügyet a bírálóknál 
lehetőleg szorgalmazni szíveskedjék. 

XLVI. (F.) Az elnökség jelenti, miszerint Hörk József eperjesi col-
legiumi hit tanár, a mult évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv XXXYI1I 
pontjában nyert megbízatásához képest, elkészité a népiskolai val-
lástani tásra vonatkozó részletes és terjedelmes munkálatát , mely — alkotmá-
nyos tárgyalás czéljából — az egyes esperességekhez le is küldetett, de 
melyre nézve eddig csak 4 esperesség nyúj tot ta be észrevételeit. 

E jelentés folytán superintendens úr felkéretett, hogy a 
még nem nyilatkozott esperességeket komolyan hivja fel a kér-
déses műre vonatkozó észrevételeiknek a jövő gyűlésig mulhat-
lanul teljesítendő beküldésére. 

XLVII. (M.) Olvastatott berezeg Hohenlohe javorinai uradalmi igaz-
gatójának, Kegl Edének folyó hó 5-én kelt felterjesztése, melyben a ke-
rület bele nyugvását kéri abba, hogy Landok es Javorina községek — állí-
tólag a herczeg kívánságához képest — a topporczi egyházból kikebeleztes-
senek és a bélai egyházhoz csatoltassanak. 

Ezzel kapcsolatosan olvastatott^ Szalagyi Mihály topporczi lelkésznek 
superintendens úrhoz intézett abbeli panasza, hogy Weber Soma bélai lelkész, 
panaszosnak előleges tiltakozása daczára, ezen jávorinai uradalomhoz 
tartozó híveknél egy esketést és egy keresztelést végzett s az ezen 
ténykedésekért felvett stóla-illetményeket megtartotta. 

A felolvasott ügyiratokból meggyőződvén a ker. gyűlés 
arról, hogy Javorina és Landok a topporczi lelkészi hivány ér-
telmében a topporczi egyházhoz t a r toznak : Wéber Sámuel belai 
lelkész — eljárásának helytelenítése mellett — köteleztetik, 
hogy ezen ha tározat kézbesítésétől számított 15 nap alat t a 
panaszlott 2 esetben illetéktelenül végzett lelkészi functióknak 
a kerületi minimalis stola-illetékek kétszeresében felszámított. 
diját, névszerint az esketésért 6, a keresztelésért 2, összesen 

11* 
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tehát 8 irtokat a ker.árvaház részére,mint a melynek javára panaszos 
ezen követeléséről lemondott, az árvaházi pénztárnok kezeihez 
Rozsnyóra, — az illetéktelenül tel jesí tet t esketésről és kereszte-
lésről szóló anyakönyvi kivonatokat pedig, az illetékes toppor-
czi anyakönyvbe leendő bejegyzés czéljából, a topporczi lelkészi 
hivatalnak küldje meg. 

Ezen határozat úgy Wéber Sámuel bélai lelkészszel mint 
Kégl Ede uradalmi igazgatóval is közlendő, — utóbbival azon 
felvilágosítás kíséretében, hogy leányegyházak ki- és bekebelezésére 
az illető esperességek illetékesek. 

XLVIII. (F.) Kicsiny László ochtinai tani tó f. év augusztus 17-én 
kelt felterjesztésében a gömöri esperesség idei közgyűlésének azon hatá-
rozata ellen, melyszerint az esperesség folyamodót, a neki egyháza ré-
széről felajánlott 200 fr tnyi nyugdíjnak „kényszer-nyugdij" czimén való 
elfogadására igen, de az ochtinai egyházat folyamodó hátralékainak kifi-
zetésére s biztosítására nem kötelezte, hanem őt követeléseivel a polgári 
hatósághoz u tas í to t t a : felfolyamodik, kijelentvén, hogy a nyugdijat hajlandó 
ugyan elfogadni, de kéri, hogy az legalább 225 f r t ra emeltessék s az egy-
ház annak jelzálogilag leendő biztosítására és folyamodó — állítólag 900 
f r t ra menő — követeléseinek kifizetésére köteleztessék. 

A tárgyalás folyamán meggyőződvén a gyűlés arról, hogy 
a gömöri esperesség panaszlóval szemben méltányosan j á r t el 
s azokban, mik a felfolyamodványban felhozatnak, az esperesség 
határozatának feloldozására elegendő indokot nem találván: pa-
naszlót kérelmével elutasí t ja és a gömöri esperesség határoza-
tá t jóváhagyja. 

XLIX. (H.) Az eperjesi ev. egyházak és collegium a kerületi gyűlést 
a jövő 1885 évi szeptember hóra Eperjesre hiván meg: 

tekintve, hogy a meghívók ezen meghivatásukat az ev. 
egyházak temploma és a collegium visszaszerzése száz éves 
jubileumának megtartandó örömünnepével indokolták, a közgyű-
lés a meghívást elfogadja, s a jővő 1885-ik évi szeptember 
havában megtartandó kerületi gyűlés helyéül Eperjes városát 
tűzi ki. 

L. (S.) A polgári- és ipartanodává átalakítot t , eddig 3 osztályú 
kis gymnasium minőségében fenállott sajó-gömöri esperességi tanoda párt-
fogósága az i ránt folyamodik, hogy a tanodának ezen uj, változott minő-
ségében is hagyassék meg — tápintézete javára — e kerület határain 
belől a supplicatio joga. 
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Ezen, már igen csekély számú képviselők jelenlétében tár -
gyalás alá kerül t folyamodványra nézve liatároztatott , hogy 
miután a kerület egyrészt ugyan minden kebelében fen-
álló vagy életbeléptetendp közművelődési intézet javát és felvi-
rágoztatását szivén hordja, de másrészt arra is kell ügyelnie, 
miszerint az egy részre nyújtot t kedvezmény mások sérelmével 
ne j á r j o n : ennélfogva ezen, több irányú érdekkel összefüggő 
kérvény érdemleges elintézése a jövő évi gyűlésre halasztott . 

LI. (F.) Superintendens úr jelenti, miszerint annak idejében fel-
hívta volt az esperességeket, hogy a mult évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 6-ik pontja alapján a bevett vallásfelekezetek egyházi és isko-
lai szükségleteit közálladalmi költségek által fedeztetni rendelő 1848-ik 
évi XX t, cz. 3-ik §-ának életbeléptetésére nézve adjanak a jelen gyűlésre 
véleményt. 

Miután az esperességek e tárgyra vonatkozólag nyilatko-
zataikat be nem adták, több esperességnek képviselői pedig, 
mikorára ez ügy tárgyalás alá került, a gyűlésen már nem 
voltak je len: annálfogva az esperességek felhivatnak, hogy ezen 
felette nagy horderejű kérdést behatóan tárgyalván, arra vonat-
kozó s alaposan indokolandó vélelmeiket a jövő évi kerületi 
gyűlésre beterjeszteni mulhatlan kötelességüknek ismerjék. 

LII. (F.) Tárgy al tatván a m. é. egyetemes gyűlés jköny vének 47 
pontjában foglalt s az egyházkerületekkel közöltetni rendelt azon indít-
vány hogy az egyházegyetem minden protest, elemi népiskolára nézve 
kötelező tankönyvek kiadását eszközölje, l ia tároztatot t : 

miszerint egyházkerületünk ezen indítványhoz hozzá nem 
járulhat részint azért, mivel ez az üdvös versenyre bénitólag 
hatna, részint pedig azért is, mert a saját területén lévő nép-
iskolákba behozandó tankönyvek megválasztását sa já t jogának 
ismeri. 

LIII. (F). Olvastatván a m. é. egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 52 
pontja, melyben az egyházkerületek azon indítványra nézve, hogy az 
anyakönyvek valamennyi egyházban kivétel nélkül magyar nyelven ve-
zettessenek, nyilatkozattételre hivatnak fe l : 

egyházkerületünk ezen, különben is tőle eredő és saját te-
rületén már a f. év első napjától tényleg is életbe léptetett 
indítványhoz ujabban is ragaszkodik. 
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LIY. (F.) Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével 

superintendens úr elnöklete alatt , Kramarcsik Károly, 
Scheffer Gusztáv, Justh János és a jegyzői kar bízatnak meg. 

Kelt mint fent. 

Jegyze t ték : Marton János, Somogyi Gyula, Hörk József, 
Farbaky József. 

Szerkesztette Farbaky József. 
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41. Ösztöndijak kiosztása. 
42. Államsegély. 
43. Törvényszéki Ítélet Dsivtsák Tamás ügyében. 
44. Gáspáry János chorálkönyve. 
45. Nagy Lajos chorálkönyve. 
46 Hörk József tanár népiskolai vallástanitási munkálata. 
47 Kérelem Javorina és Landok leányegyházak átkebeleztetése tárgyában. 
48. Kicsiny László felfolyamodása. 
49. Jövő évi ker. gyűlés helye. 
50. A sajó-gömöri tanoda kérvénye a supplicatio további engedélyezése iránt. 
51. Javaslat az 1848 évi XX. t. cz. 3-ik §-ának életbeléptetése iránt, 
52. Az egyetemes gyűlés által kiadandó népiskolai tankönyvek. 
53 Az anyakönyvek magyarnyelven való vezetésére vonatkozó egyetemes gyűlési in-

dítvány. 
54. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

—lA/Ŵ  
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h tissai ágost, hitv, ev, egyházkerület 
1885-ik évi szeptember hava 7-ik és 8-ik napjain 

E P E R J E S E Ň 
nagysagos SZONNTAGH BERTALAN gömöri esperességi felügyelő és 

főt isztelendő CZÉKTJS ISTVÁN püspök u r a k ikerelnöklete a l a t t meg ta r to t t 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 
I. A VI. sz. k. városi esperességből: 

Brrisz Jóuá t esperességi felügyelő, 
kerületi gvámintézeti elnök és kassai , 
Kuhinyi Albert eperjesi magyar-német-, 
Dnka Hilbert eperjesi magyar tót gyü-
lekezetbeli-, Kermeszky Mór lőcsei , 
Dr. Tátra y Gergely kézsmárki-, Top-
perczer Albert bártfai , Bánó József 
kis-szebeni egyház-felügyel ők, Dr. 
Schmidt Gyula eperjesi collegiumi 
felügyelő, Mérey Aurél, Tlolitorisz 
István eperjesi presbyterek, Kovácsi 
János, TJibán Károly stb. eperjesi 
egyháztagok. 

Sztehlo János főesperes és eper-
jesi magyar-német-, Novák Mihály 
eperjesi magyar-tót gyülekezetbeli-, Lin-
berger István kézsmárki-, Csiskó Já-
nos kassai , Dianiska Andor lőcsei-, 
Strauch Béla kis-szebeni magyar-né-
met-, Dianiska Albert kis-szebeni tót 
gyülekezetbeli-, Frantz Yilmos bártfai 
lelkészek, Hörk József eperjesi colle-
giumi igazgató, Tillisch János bittan-
intézeti dékán, Dr. S/lávik Máíyás, 
Mayer Endre hittanintézeti tanárok, 
G lősz Károly eperjesi jogakadémiai 
dékán, Schuleck Gusztáv, Dr. Horváth 
Ödön eperjesi jogtanárok, Herfurth 
József, Flórián Jakab, Lud man Ott ó, 
Haitsch Lajos, Husz Ármin eperjesi 
főgymn. tanárok, Zsarnoviczky István 
eperjesi képezdei vezető tanár, Palcsri 
István, Zvarinyi Sándor kézsmárki 
lyceumi tanárok, Ormrisi Károly, Yen-
czel Rezső lőcsei tanítók. 

1* 



II. A XIII sz. városi esperességből: 

Breyer Sándor esperességi fel-
ügyelő, Dr. Lorx Sándor iglói gvni-
násiumi felügyelő és esperességi pénz-
tárnok, Wieland Arthur, Topper 
ezer Ödön. 

Fábry János főesperes és iglói-, 
Justh Soma István alesperes és sztrá-
zsai-, Kiibecher Albert dürandi lel-
készek, Zimaii János iglói főgymna -
siumi igazgató tanár. 

III. A VII bányavárosi esperességből: 

Sóos János Vilmos esperességi Gratz Mór főesperes és gölnicz-
felügyelő, Elischer Mihály gölnicz- bányai-, Philippy János alesperes éS 
bányai egyházi felügyelő. krompachi lelkészek. 

IV. A tátra-aljai esperességből: 

Dr. Szontagh Miklós esperességi Schönwiszner János alesperes és 
felügyelő. nagy-szalóki-, Bartal Andor batizfal-

vai-, Meleky Andor svábóczi lelkészek. 

V. A gömöri 

Maiéter Ede siivettei-, Marton 
János egyházkerületi jegyző és ochti-
nai-, Stefancsok Károly uagy-rőczei 
egyházi felügyelők. 

perességből: 

Baltbazár Antal helyettes főes-
peres és betléri , M i kola György ales-
peres és sajó-gömöri , Weisz Antal 
dobsinai lelkészek, Juszth János, 
Scheffer Gusztáv rozsnyói főgymna -
siumi tanárok. 

VI. A kishonti esperességből: 

Ruthényi Béla esperességi fel- Czéner Pál főesperes és szkálnoki 
ügyelő. Reguly Pál alesperes és kleuóczi-

Hanesz Sámuel tiszólezi lelkészek. 

VII. A sáros-zempléni esperességből : 

Bessewtfy Lajos német-jakabvá-
gási-, Dessewlfy KYiIinán margonyai-, 
Dr. Tahy Mihály kapi-németfalvai , 
Benczúr Emil hanusfalvai-, Benczúr 

Urbán Adolf főesperes és hanus-
falvai-, Chotvács Endre alesperes és 
budaméri-, Fizéli Frigyes abosi-, Kad-
leesik János kapi-németfalvi-, Pankucb 
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A ba mernyiki Urbán Károly komlósi 
egyházfel ügyelők, Chotvács Mihály 
ránki tanitó. 

Gusztáv kükemezei-, Placsko István 
sókuti-, Osztevinan Pál ránki-, Jung-
innn Gáza felső-kemenczei-, Vargha 
János mernyiki-, Zeman János laposi-, 
Gyurkovies Gyula német-jakabvágási 
lelkészek. 

VIII. A hegyaljai esperességböl: 

Lichtenstein József esperességi 
felügyelő és egyházkerületi közig, pénz-
tárnok, Kulcsár Károly miskolczi 
gondnok, Furman János miskolczi-, 
Gáspár Imre debreczeni presbiterek. 

s ezeken kiviil mé< 

Bart.holoinaeidesz János főesperes 
és nyíregyházi-, Materny János ales-
peres és abauj-szánthói, Turóczy Pál 
sajó-arnóthi, Farbaky József egyház-
kerületi főjegyző és nyiregybázi lelké-
szek, Martinyi József nyíregyházi-, 
Horváth Sándor miskolczi gymuasiumi 
igazgató-tanárok, Gebe Endre, Kulik 
Márton miskolczi tanítók. 

számos más liitsorsosok és más hiten lévő hallgatók. 

M e l y a l k a l o m m a l : 

I. A gyűlés előtt két nappal, u. m: szeptb. 5-én d. u. 5 órakor 
ünnepélyes gyámintézet i isteni t isztelet t a r t a t o t t a vidéki és helybeli 
válogatott közönséggel megtelt diszes templomban, Turóczy Pál sajó-ar-
nótbi lelkész épületes és szép szónoklata s a dalárda szabatos közreműkö-
dése mellett, mely ezen alkalommal megtar to t t s 69 fr t 31 kr t eredmé-
nyezett offertorium fele, 34 fr t 65 krban, a kassai tót a jkú anyaegyház 
rás -beméki leánygyülekezetének lett felajánlva. 

Szeptember 6-ika az eperjesi két (magyar-német és magyar-tót) 
egyháznak s a collégiumnak ritka örömnapja volt E napon ünnepelték 
ugyanis a nevezett egyházak s a főtanoda diszes templomuknak, illetve 
a collegiumi épületnek II. József császár engedélyével, az állami kincs-
tá r tó l hatezer rénes forinton történt visszaváltása százados emlékünne-
pét, az esperességek és tanodák a kerületi gyűlésre is egybesereglett 
képviselőinek részvéte mellett, az ezen alkalomból ünnepi diszbe öltöz-
tetve lett templomban, és pedig reggeli 8 órától a magyar- tót egyház 
Novák Mihály lelkésznek szláv-nyelvü megható egyházi szónoklatával, d. 
e. 10 órától pedig a magyar-német egyház s a collegium együttesen 
Sztehló János föesperes-lelkész német nyelvű lelkes egyházi beszédével, 
püspök urnák megrázó hatású remek magyar oltári imájával ós Hörk 
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József collegium] tanárnak a hallgatóság figyelmét mind végig lekötött 
alapos és emelkedett emlék-beszédével. 

Ugyanazon napon d. u. 5 órakor a gyűlés fontosaid) tárgyait elő 
készítő tanácskozmány ta r t a to t t a collegium dísztermében. 

Szeptb. 7-én reggeli 8 órakor bevonult a gyűlési közönség püspök 
nr és a világi elnöki szék elfoglalására még az előtan eskerzmányban 
felkért Szonntagb Bertalan gömöri esper. felügyelő vezetése a la t t a csak-
hamar zsúfolásig megtelt templomba s rövid reggeli á j ta tosság után. 
melynek ünnepélyes hangulatát a közreműködött dalárda ismét hathatósan 
emelte s melynél Farbaky József egyházkerületi főjegyző kérte le a gyű-
lés tanácskozmányaira a szentlélek hathatós segedelmét, kezdetét vette 
az egyházkerületi közgyűlés. 

Tí. Ezen közgyűlést elnöklő esperességi felügyelő a, következő be-
széddel nyitot ta meg: 

Véletlen és megdöbbentőleg szomorú családi esemény — nagyre-
ményű fiának várat lan elhalálozása — Péchy Tamás kerületi felügyelőnk ő 
nagyméltóságát a mai közgyűlésen való megjelenésben akadályozván : 
nekem ju to t t a szerencse — mint legidősebb esperességi felügyelőnek — 
hogy az elnöki széket elfoglaljam s a midőn azt teszem, az esperességek 
megjelent küldötteit szívélyesen üdvözlöm. 

Egyházkerületünkben a kerületi gyűlések ta r tásának sorrendje meg 
van állapítva s ezen sorrend ugyan ez évben nem Eper jes t érte volna; 
de miután az eperjesi egyházak és a collegium a kerületi gyűlést, a 
mult évbe)) Nyíregyházán t a r to t t kerületi gyűlésünk alkalmával, meghív-
ták és e meghívást templomuk és a collegiumi épület visszaszerzése 
száz éves jubileumának megtartandó örömünnepével indokolták: az ez évi 
kerületi gyűlés Eper jesre lett kitűzve. 

Tanúi voltunk a tegnapi napon ezen megasztos és lélekemelő ünne-
pélynek, együtt örültünk a nemes egyházak és collegiummal, hogy a 
türelmi parancs folytán — annyi szenvedés, megpróbáltatás és kiállott 
vértanúság után — birtokukba visszakerült templom és collegium vissza-
szerzésének száz éves örömünnepét az isteni gondviselés megérnünk en-
gedte. Szivünkből kívánjuk, hogy a szenvedni tudott dicső elődök nyom-
dokain haladva, az alkotmányos élet s a vallásfelekezetek egyenjogúsá-
gáról szóló törvények melegénél ezen hazafias egyházak és collegium nö-
vekedjenek és virágozzanak! . . . 

Tisztelt közgyűlés ! Sok a tanácskozás tárgya, sok a teendőnk. Ha 
kerületi felügyelőnk ő nagyméltóságának beiktatási beszédére és több ke-
rületi gyűlésen kifejezett óhajára vissza gondolunk: azt találjuk, hogy a 



felsőbb leányiskola feláll í tásának ügye oly fontos és elodázhatlan ügy, a 
mely mielőbbi megoldást és sürgős intézkedést igényel, — és a midőn 
ma már ezen felsőbb leányiskola felállí tásának lehetősége tényleg meg-
van, különösen felhívom a t. közgyűlés becses figyelmét .ezen fontos 
ügyre, kérvén, méltóztassanak azt lelkesen felkarolva megoldásra vezetni. 

Egy másik fontos tárgy a felsőház reformja és egyházunknak a 
felsőházban való képviseltetése. A törvény kétségtelenül igen fontos jo-
gokban részesítette az egyházat. Nem tekintem ugyan a törvényt min-
denben kielégítőnek, de mint kétségtelen haladást — azon reményben, 
hogy a törvény idővel ki fog bővíttetni s egyházunknak a mostaninál még 
több jog fog adatni — örömmel üdvözlöm és a tisztelt közgyűlés szives 
ügyeimébe ajánlom. 

Fontosak a gyűlés elé kerülendő többi tárgyak is, egyházaink és 
iskoláink felvirágzására nézve lényeges intézkedéseket, t a r ta lmazók; 
felhívom azért ezekre is a tisztelt közgyűlés figyelmét és kérem annak 
tagjait , méltóztassanak a közgyűlés tanácskozmányaiban minél tömege-
sebben részt venni és az ügyek elintézésében bennünket támogatni . 

Mielőtt a gyűlést megnyitnám, egy szerény indítványt vagyok bá-
tor tenni. Említet tem már a kerületi felügyelő ur ő nagyméltóságát ért 
megdöbbentő és szomorú eseményt; — ismervén a t. közgyűlésnek fel-

» 

ügyelő ur ő nagyméltósága iránti melyen érzett és méltán kiérdemelt 
szeretetét és ragaszkodását : azt indítványozom, hogy a kerületi gyűlés 
ezen esemény alkalmából felügyelő ur ő nagyméltósága i ránt mélyen ér-
zett részvétének úgy jegyzőkönyvileg mint külön levélben is kifejezést adjon. 

Midőn magamat a tisztelt közgyűlés jóindulatába ajánlanám, a ke-
rületi gyűlést megnyitottuak nyilvánítom. 

A közgyűlés ezen elnöki megnyíló beszédet osztatlan figye-
lemmel és többször nyilvánuló elénk helyesléssel hallgatván 
meg : a részvétnyilatkozatra vonatkozó indítványt magáévá 
teszi, Péchy Tamás ker. felügyelő ő nagyméltósága iranyában, a 
köztudomásra jutott szomorú családi esemény alkalmából, mé-
lyen érzett részvétét ezennel jegyzőkönyvileg kinyilatkoztatja, 
s az Elnökséget és a jegyzői kar t megbízza, hogy a gyűlés 
ezen érzelmeit részvétirat ut ján is hozzák ő nagy méltóságának 
tudomására. 

III Je lente t te püspök ur, miszerint a kerületi jegyzők közül dr. 
Markó Sándor betegsége, Zelenka Pál pedig Eisenacliba a Gusztáv Adolf 
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egylet közgyűlésére történt elutazása miatt a gyűlésen meg nem je-
lenhettek, a miért is a jegyzői kar kiegészitése vált szükségessé : 

a távollévő jegyzők teendőit a jelen gyűlés tar tamára fel-
kérés folytán dr. Horváth Ödön jogtanár és Turóczy Pál lel-
kész vették át. 

IV. (F.) Most püspök ur a maga részéről, letevén évi jelentését a gyű-
lés asztalára, annak felolvastatása előtt a következő nagy figyelmet kel-
tett beszéddel köszöntött be : 

Nagyméltósága ('s Főtisztelendő kerületi közgyűlés ! 

Azt hiszem, nem cselekszem helytelenül, ha előbb, mintsem püspöki 
jelentésemet felolvastatnám, nagyobb fontosságú ügyeink s megfejtendő 
feladatunkra nézve némi tájékozással szolgálok. 

1) Kimagasló esemény magyarhoni ev. egyházunkra nézve a prot. 
egyháznak a főrendi házban való képviseltetése. Miután azonban ennek 
kellő értékét s messzeható liorderejét elnöktársam alapos érvekkel és illő 
méltánylattal kiemelte, részemről egyedül annyit enilitek fel, hogy ez az 
egyenlőség és viszonosság törvényének oly vivmánya, melyet remélni még 
csak a közel múltban sem mertünk, — az isteni kegyes gondviselésnek oly 
ténye, mely nyiltan mutat ja , liogy Isten őrködő szemei virrasztanak ev. 
egyházunk fölött s a kegyelmes Isten mindinkább és inkább kedvezőbb 
szél mellett vezérli egyházunk hajóját, minélfogva ha nem teljesült is 
minden tekintetben óhajtásunk, bálás elismeréssel adózhatunk ez intéz-
kedésért felséges Urunk és királyunknak, a felekezeti viszonosság köve-
telményeit érvényre emelni törekvő magas kormánynak és a haza javát 
munkáló országgyűlésnek, azon kilátás reményében, miszerint ha egy-
szerre nem is, de fokról-fokra életbe lépnek és megtestesülnek jogos és 
méltányos kivánalmaink. 

2) Fontos feladatát képezi továbbá egyházkerületünknek középtano-
dáink rendezése, mennyiben 7 tanintézetünk közül kettő, a rozsnyói és 
rimaszombati már tényleg élvezi — prot. jellegének megóvása mellett — az 
államsegélyt, — Eperjesnek 2000 í r t államsegély utalványoztatott ez évre, 
és uj évtől a teljes segély kiszolgáltatása igértetet t meg neki, bár a végleges 
szerződés még meg nem kö t t e t e t t ,— Nyíregyházának pedig államsegélylyel 
teljes főgymnásiuinmá fejlesztésére vonatkozó kérelme előbb kereken vissza-
u tas i t ta to t t ugyan, legközelebb azonban a segélyzendő középiskolák sorába 
leendő felvétele oly módon helyeztetett kilátásba, hogy tényleges gyámo-
litása és 8 osztályú gymnásiuinmá leendő kiegészíttetése remélhető. 
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E tudományos intézetünk ennélfogva az anyagi gondoktól fel leend oldozva, 
minek következtében bizton remélhető: hogy szellemi hivatásuknak és 
tudományos feladatuknak is teljesen megfelelnek, de egyszersmind ev. 
szellemben nevelendik egyházunk hű és buzgó tagjaivá s a haza hasznos 
polgárivá növendékeiket. 

Első év volt ez egyszersmind, melyben már a kormány által kinevezett ke-
rületi főigazgatók is meglátogatták tanintézeteinket, s én arról győződtem meg, 
hogy a főigazgatók a felekezeti ellentétes érdekeket mellőzve, tapintato-
san jármi k el kötelességökbeu, s a két oldalról gyakorlott őrködés és 
szigorúbb felügyelet nem há t rányára , hanem előnyére van tanintézeteinknek. 
Ugyanezt állíthatom az érettségi vizsgákhoz kiküldött kormánybiztosok 
tekintetében is, kiket a kormány hitfeleink sorából küld ki. hogy t. i. 
ezen intézmény nincs há t ránynyal összekötve, sőt ellenkezőleg előnynyel 
jár, mert nagyobb törekvésre, k i tar tóbb szorgalomra unszolja az if jakat, 
pontos kötelesség-teljesítésre sarkal ja a tanárokat , nehogy az intézet jó 
liire és neve csorbát szenvedjen. Az eredményről pedig azt jelezhetem: 
hogy érettségi vizsgáinknál meg volt mindig a lelkiismeretes szigor, 
épen azért a bukottak száma ma sem nagyobb, mint volt addig, mig 
azt kizárólag egyházkerületünk megbízottai vezették. 

H Egyházkerületünk gondos őrködését, kiváló hitbuzgóság át és ál-
dozatkészségét igényli továbbá kerületi ev. árvaházunk, mely jövő okt. 
31-ikén 2-ik évi működését fejezi be. Egyházkerületünk első volt ma-
gyarhoni kerületeink között, mely az árvaügyet nagylelkűen és nemes 
lelkesedéssel felkarolta, és hálát adhatunk a jó Istennek, sut büszkék is 
lehetünk reá, hogy 3 év lefolyása alatt 15,000 í r t ra szaporodott tőkénk, 
a múlt évben már 10 árvát vehettünk fel, most pedig ujabb 5 árvának 
felvételével akarjuk nevelni intézetünket . Ezen eredmény mindenesetre 
szép, és még is azt keli mondanom, hogy ki nem elégito. Nem kielégítő pedig 
azért, mert bár pályázat nem volt kiírva, több mint 20 árva felvétele iránt ada-
tott be folyamodvány, kik közül jövedelmünk elégtelensége miatt, csak ötöt 
lehetett befogadnunk. Óh azért kérem, esedezve kérem, az esperességi és 
egyházi felügyelőket, lelkész, tanár és tani tó urakat és egyházunk minden 
nemes szivii t ag j á t : karolják fel igaz szeretettel, nemes részvéttel és buzgó 
áldozatkészséggel árvaházunk sz. ügyét, lépjenek rendes vagy rendkívüli 
tagjai sorába, gyűjtsenek annak kibővítése és felvirágoztatására kegyado-
mányokat és élelmi czikkeket, gyarapítsák a tőkét hagyományaikkal s ne 
hagyjuk a szegény árvákat elveszni, vagy épen a r. k. egyház kebelébe terel-
tetni, mint ahogy ennek fenforgó veszélyét e napokban beadott kérvény, mely 
az árvaház tárgyalásánál terjesztet ik be. nyilván bizonyitandja. Aki az ár-
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vának ad, Istennek kölcsönöz: Isten százszorosan visszaadja családunknak, 

amit az árváknak könyörületből adunk ; épen azért gyámolitsuk azok 

ügyét tömeges segélyezésünkkel, emeljük ki őket az anyagi és erkölcsi 

nyomor örvényéből és tar tsuk meg őket egyházunk és a haza javára 

könyöradományainkkal. 

4. Komoly feladat, nagyhorderejű kötelesség teljesítése vár végre 
reánk a felsőbb leányiskolák létesítése tekintetében. A veszélyt, mely e 
részben minden oldalról fenyeget, nem lehet fel nem ismernünk s kétsé-
get nem szenved, hogy ev. egyházunk csak ugy biztosítja jövőjét, csak 
ugy hár í t ja el a halálos villámcsapást fejéről, ha bennlakással összekö-
tött felsőbb leányiskolákat létesit s azokból ev. szellem és egyházszeretettől, 
igaz istenfélelemtől és vallásosságtól á tha to t t leányok kerülnek ki, kik aztán 
hivatásuknak minden tekintetben megfelelve, az egyház iránti hű ragasz-
kodást és áldozatkészséget ápolva, az igaz prot. nőnek, és jó anyának 
mintaképei leendnek. Ezen ügy buzgó felkarolására kérem én, a ker. gyű-
lést : tudván azt, hogy ez által nem csak kerületünk, hanem egész magyar-
honi ev. egyházunk javá t eszközlendi s oly jót müvei, melynek áldása 
milliók boldogságát és üdvét hordja méhében. 

Ezeket ajánlva meggyőződésem szerint a közgyűlés becses figyelmébe, 
üdvözlöm én is a megjelent mélyen tisztelt képviselőket tiszteletteljesen 
és szeretettel és püspöki jelentésem meghallgatását kérve, magamat a 
Nm. és Ft . közgyűlés további nagyrabecsült haj lamába ajánlom. 

Ezen püspöki jelentés már szórói-szóra igy hangzik: 

I, Egjrháslátogatás, 
Püspöki egyházlátogatást végeztem f. évi május 31-kétől junius 

14-kéig a tá t raal ja i esperességben, jun ius 15-kétől 30-káig a YI. sz. k. 
v. esperességben. Beható vizsgálat alá vettem a tá t raal ja i esperességben 
a svábóczi, batizfalvi, nagy-szalóki, nagy-lomniczi és forbergi anyaegyhá-
zakat és azoknak leányegyházait, a VI sz. k. v. esperességben pedig az 
eperjesi magyar-német és magyar-tót egyházakat, ez utóbbit berki leány-
egyházával s a collegiumot. Ezen utarnban segítségemre voltak szives 
közreműködésökkel a tá t raa l j i esperességben Dr. Szontagh Miklós esp. 
felügyelő, ki nagy elfoglaltsága daczára is, protestáns hitbuzgóság és 
ügyszeretettől á thatva személyesen vett részt az anyaegyházak látoga-
tásában és csak egy anyaegyház és némely leányegyházakban helyette-
siték őt Szelényi Adolf és Kulimann János egyházi felügyelők, továbbá 
Szalagyi Mihály főesperes, ki súlyos csontzúzódása daczára mankóra 



támaszkodva kisért végig az összes egyházakban, hogy szokott erélye és 
hitbuzgóságának adja fényes tanúságát s biztosítsa az egyházlátogatás 
sikeres eredményét, végre Kullmann János és l)r. Lersch Kornél, mint 
jogügyi tanácsosok és Scliönv ieszner János alesperes, Bartal Andor lel-
kész, Horevay János és Mertseb Mihály tanítók, mint dékánok, — a VI. 
sz. k. v. esperességben pedig Erósz Jónát esperességi felügyelő veleszü-
letett egyházszeretet és protestáns lelkesültségtől vezérelve az eperjesi 
magyar-német és magyar- tót egyházlátogatásának főbb napjain és a col-
légin ni pártfogóságának ünnepélyes évi nagy gyűlésén, melyen a látoga-
tás is végeztetett, továbbá Sztehlo János főesperes, ki a 2 hétig tartó 
nehéz munkában ernyedetlen buzgalom és k i ta r tássa l vett részt, aztán 
Kubinyi Aurél és Mérey helyettesített esperességi és collegiumi felügye-
lők és ifj. Sztehlo János mint jogügyi tanácsos, s végül tollvivői minő-
ségben egész körutamban elejétől végig Farbaky József e. ker. főjegyző, 
kik fogadják jutalmul egyenként és összesen szives közremüködésök és 
egyházunk érdekében hozott áldozataikért forró hálaköszönetemet. 

Általában örömmel jelezhetem, hogy ezen hivatalos utamban kelle-
metlen viszályok és panaszok nem merültek fel, a lelkészek lelkiismere-
tesen töltik be hivatalukat , s t iszta erkölcsi életet folytatva hithűséggel 
működnek egyházaik szellemi és anyagi jólétének emelésén, — a fel-
ügyelők buzgón fáradoznak az ügyek jó rendben tar tásán és az egyház fel-
virágoztatásának előmozdításán, a taní tók odaadással oktat ják tudomány-
ban és erősitik istenfélelem és erkölcsi érzületben a gyermekeket ,— népünk 
örömmel lá togat ja az Urnák házát, hűn ragaszkodik ev. egyházához, áldo-
zatkészséggel és szívesen emeli annak jólétét és előmenetelét és az 
erkölcsi tiszta életet becsülve, folyta t ja 'keresztyéni pá lyá j á t : minek nyil-
vános tanúsága a viszályban vagy külön élő házasok és a vad házasságok 
gyéren előforduló esetei. 

Az egyes egyházakat illetőleg a tá t ra-a l ja i esperességből következő 
jelentést tehetem : 

1) A svábóczi anya- valamint a hozzá tartozó Filicz-Gánocz és Grénicz 
leány egyházakban templom, paplak és iskolák rendben vannak, az egy-
házlátogatás alkalmából ki javí ta t tak és kimeszeltettek, egyedül az anya-
egyház iskolájában a tanterem alacsony, nedves és sötét és a padok úgy 
itt, mint Filicz-Gánóczon alacsonyak és Írásra alkalmatlanok, minélfogva 
azoknak czélszerűbb berendezésére az egyház felhivatott. A temető, 
az anyaegyházban, Hozeleczen és Filicz-Gánóczon kerítetlen lévén, 
a bekerítés élő sövénynyel meghagyatott, Hozeleczen Genersich 
Alfréd úr vállalván el a temetőnek saját költségén való bekeri-
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tését ; az épületeknek teljes ér tékben biztosítása kötelességül té te te t t ; a 
Iii vek egész éven át hetenkint 2 köznapi reggeli isteni tiszteletet kíván-
ván, az megadatott, ellenben a leányegyházakban vasárnap és ünnep-
napokon azon visszaélés csúszván be, hogy a taní tók t a r t j ák a délelőtti 
isteni t iszteletet is, e visszaélés el törültetett és a híveknek meghagya-
tott , hogy rosz időt kivéve, a főünnepeken és vasárnap délelőtt ott sere-
geijenek össze, bol a lelkész prédikál. 

2) A batizfalvi anya-, s Mengusz-falva, Gerlacli-falva, Lucsivna és Stóla 
leányházaiban az egyházi épületek kimeszelve és jó rendben talál tat tak, 
egyedül a menguszfalvi rozzant iskola lesz újra építendő és a batizfalvi 
papi magtár jobb állapotba helyezendő, minek eszközlését a Iii vek meg-
igérék; — az egyházi pénzek és magtárak biztosítása úgy az anya-, 
mint a leányegyházakban sok hiányt muta tván fel, a biztosítás sürgős 
végrehaj tása meghagyatott , valamint a báró Máriássy-féle szegény-alap-
nak rendbehozása és Máriássy Aladár kegyúri illetékének betábláztatása 
is e l rendel te te t t ; — ünnepnapokon és vasárnapokon a délelőtti isteni tisz-
teletnek a tanítók általi végzése i t t is bevett szokás lévén, e visszaélés 
megszüntetése elrendeltetett és a hivek odantasi ta t tak, hogy télen át 
tar tsák meg a tanítók, mint eddig, az istentiszteletet, de a főünnepeken 
és nyári vasárnapokon az anya-egyházban gyülekezzenek össze a filialis 
hivek is Isten igéjének meghal lgatására; a temetéseknél ugyaz anya-, mint 
leányegyházakban azon helytelen eljárás uralkodván, hogy a temetés 
alat t a koporsó fedele levétetik és n z egész temetés alatt nyitva tar -
tatván, a gyászolók a halot t ra borulnak: ezen törvényellenes és a köz-
egészséget veszélyeztető visszaéléstől a hivek szigorúan le t i l t a t tak ; — a tűz-
biztosítás teljes értékben keresztül vitele, Gerlacbfalván a temető beke-
rítése, valamint az egyházi földek és rétek biztos határjelekkel ellátása 
kötelességül t é t e t e t t ; — az elavult egyházi pecsét helyett uj magyar 
feliratú pecsétnek megszerzése a ján l ta to t t ; — a leányegyházak az anya-
egyház fentartásálioz kevéssel vagy semmivel sem járulván, azok az anya-
egyháznak évi fizetéssel való gyámolitására felhivattak és köteleztettek. 

3) A nagy-szalóki anya- és a hozzája tartozó ujlesznai leánygyüle 
kezet az istenfélelem és templomlátogatás szép erényévei tündököl, a 
hivek egyház szeretete áldozatkészségben nyilatkozik, mit bizonyít az, 
hogy nem csak egyházi épületeik vannak jó rendben, hanem az oltárt, 
szószéket és keresztelő-követ az anyaes j házban a nők, a leányegyházban 
pedig Breier született Haitsch Erzsébet ez alkalomból értékes teritőkkel 
disziték fel ; — az egyházi elöljárók, élükön Dr. Szontagh Miklós egy-
házi felügyelő és Weszter Pál gondnokkal, az egyház jólétének emelésén 
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buzgón és lelkiismeretesen fáradoznak és legközelebb meglevő egy diszes 
iskolá jukat, másik diszes iskolával szaporitandják és az anyaegyházi temp-
lom közelében levő tűzveszélyes papi csűr eltávolítását is mcgigerék; 
a tűzbiztosítás teljes értékben keresztülvitele, a pénz és magtári kötvé-
nyek kezesek és bélyegekkel való ellátása, a leányegyházban a templom 
és toronyfedelének megújítása és a templom falának ki tatarozása i t t is 
elrendeltetett, és a tanitó fizetésének javítása, valamint az anyaegyház-
nak a leányegyház részéről évi járadékkal való segélyezése komolyan 
aj án Itatott. 

4) A nagy-lomniczi anya-, s a hozzá tartozó ó-lesznai és bánfalvi 
egyházakban, hol az élő hit és egyház-szeretet s a templomnak öröm-
teljes látogatása hasonlóan elismerésre méltó módon uralkodik, az egyházi 
elöljárók. — kik között Gfuhr Márton, mint az egyháznak régi időktől jói-
tevője és oszlopférfia, első helyen áll — az egyház jóléte fölött dicséretes 
buzgalommal őrködnek; — az egyházhivek, különösen a nők, ugy az anya-
egyházban. mint a leányegyházakban az oltár, szószék és keresztelőnek 
diszes teritők és szőnyegekkel való felékesítésében vetekedtek és az egy-
házhoz való hű ragaszkodásukat minden lépten és nyomon tanúsí to t ták; 
— az anyaegyházban a 2-ik oskola czélszerübb berendezése, az összes 
egyházban pedig az épületeknek teljes értékben-, a tőkéknek betáblázás 
vagy kezesek által eszközlendő biztosítása rendel te te t t el, s a fölött aján-
latba hozatott, hogy azon bevett szokás, miszerént a lelkész egészsége 
koczkáztatásával minden ünnep- és vasárnapon délelőtt két helyen, t. i  
az anya- és egyik-másik leányegyházban köteles prédikálni — minek 
következtében nem r i tka az eset, főkép főünnepeken és téli időben, hogy 
az istenitiszteletet kívánt buzgóság és lelkesedéssel a hivők lelki épületére 
nem végezheti — oda módosítassák, miszerint ünnep- és vasárnapokon 
az istentiszteletet délelőtt egyik, délután pedig másik helyen végez-
hesse prédikáczióval, mely ajánlat elfogadására a hivek hajlandóknak 
nyilatkoztak. 

5) A forborgi anyaegijház, 1873-ban vétetvén fel az anyaegyházak 
sorába, ev. szellemtől van á tha tva s az egyház i ránt i ragaszkodást s  
hűséget a hivek nemcsak szorgalmas templomba való járás, hanem a házi 
istentiszteletnek gyakorlása, t iszta erkölcsi élet és áldozatkészség által 
is tanús í t ják ; elöljárói az egyházi vag jon t jól kezelik, az épületeket 
rendben tar t ják , tanítói állás szervezésére gyűjtenek a lapot ; egyházi és 
magtári kötvényei közül azonban több levén hiányos, azoknak uj kötvé-
nyekkel való becserélése, illetve hiányaik pótlása meghagyatott , a tante-
remnek czélszerübb padokkal ellátása komolyan ajánl tatot t , minek leg-
közelebbi teljesítését a hivek készséggel felajánlák, 
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A fent elősorolt egyházak látogatása befejezését Uj-Tátrafüreden 
dré Szontagh Miklós esp. felügyelő urnái nyerte, hol az esperesség tör-
ténete olvastatott fel és az esperességi pénztár kezelése és az ügyvitel 
vétetett vizsgálat alá, melyek rendben találtatván, jóváhagyattak. 

Felemlitendőnek tartom még: hogy a gyermekek tanítása és nevelése 
tekintetében a legtöbb tani tó részéről dicséretes szorgalmat és lelkiis-
meretes működést t a p a s z t a l t a m ; a kerület hálájára tették magukat érde-
mesekké különösen Mertsch Mihály nagylomniczi, Klimek György nagy-
szalóki és Danis János Menguszfalvai tanítók és Schweitzer Jakab forbergi 
lelkésztanitó, kik kitűnő tanmódszerrel bírván, a legörvendetesebb ered-
ményt mutat ták fed, mennyiben ugy a vallási tantárgyakban, mint a 
magyar nyelv és más tudományos ismeretekben meglepő volt a gyermekek 
előhaladása. Látható volt ennek ellenében több helyen az imádság és 
éneklés elhanyagolása, a vallás közönyös taní tása, valamint a magyar 
nyelvben való csekély előmenetel, minél fogva jövőre az illetőknek a 
gondos és alapos tanítás szoros kötelességökké té te te t t . 

Az eperjesi két egyház és collegiumra vonatkozólag következőkben 
számolok be : 

A) A magyar német egyház, protestáns buzgalomban kitűnő elöljárói 
nemes lelkesedéssel intézik ügyeit, — a lelkész kötelességében buzgó és az 
anyakönyveket mintaszerüleg vezeti, — Gáspáry János, Csink János és 
Vandrák Vilma a legdicséretesb eredménynyel taní tanak s Gáspáry János 
valóban mintaszerű tanitó nevet érdemel; a liivek az egyház és intéze-
teinek felvirágoztatásaér t sokat áldoznak, és épületeit rendben tar t ják , — 
a gondnok az egyház tőkéit teljes biztosíték mellett példás rendben ke-
zeli ; de ezen előnyök mellett nem hallgatható el azon erkölcsi hátrány, 
hogy az istentisztelet kevéssé látogatott , minél fogva, hogy a templom-
látogatás buzgóbb legyen és az isten igéjéhez való vonzalom és szeretet 
növekedjék : egy segédlelkész alkalmazása javasoltatot t s e fölött a temp-
lom külső kicsinositása, a 4-ik tanterem jobb és tökéletesebb fölszerelése, a 
levéltár rendezése, a sirásó laknak az egyház nevére való telekkönyvezése 
és a 3 ik és 4-ik leányosztály tanítói hiványainak rendezése és megálla-
pítása is a jánl ta to t t . 

B) A magyar-tót egyház ősz lelkésze s lelkes elöljáróiban jó vezérrel 
és hü sáfárokkal rendelkezik; Binder Károlyban jó tanítóval bir, ki a 
magyar-nyelv taní tásában is dicséretes előhaladást tüntet fel ; a hívek a 
vértanúságot szenvedő apák nyomdokán haladva, hitök és vallásukhoz 
hiven ragaszkodnak, mit nyilván tanusi t azon tény, hogy a messze távolból 
is hiven jelennek meg ünnep- és vasárnapokon az Urnák házában, pap-



lakukat és iskolájokat jó rendben ta r t j ák fent egyházi vagyonukat biz-
tosan kezelik s egyedül a berki leányegyházban kívánatos az isko-
lának tűz elleni teljes értékben való biztosítása és a temető bekerítése. 

C) A collegiumban a püspöki látogatást ugy hajtottam végre, hogy előbb 
az egyes intézetek jögyzőkönyve olvastatot t fel, azután pedig az összes 
col legi u in jegyzőkönyve tá rgya l ta to t t le s részint az egyes tanárok elő-
adásait és némely szaktani vizsgálatot hallgattam meg, mint ahogy ez a 
jogakadémia és liittanintézetben volt, részint pedig nyilvános vizsgálatot 
tar to t tam az ifjúsággal, mint ahogy ez a tanitóképezdében és főgymná-
siumban történt. Tapasztalataim pedig következőkben özszpontosulnak: 

1 ) a jogakadémia tanári kara hivatásának méltóan felel meg, szak-
értelem és jó előadás tünteti ki a tanárok előadásait, a jogakadémia pedig 
nemes hivatást tölt be, minél fogva fentar tása kívánatos, mennyiben 
kétséget nem szenved, liogy i t t az i f jak nemcsak a kellő tudományos 
előhaladást és műveltséget sa já t í t j ák el, hanem a protestáns szellem is 
sziveikbe plántál ta t ik s e fölött szigorúbb felügyelet és őrködésben ré-
szesülnek, mint p. o. Budapesten az egyetemen, — 

2) a hittanintézet régibb tanárai leendő lelkészeink tudományos ki-
művelésében s lelkületűk kifejlesztésében a leglelkiismeretesebb szorgalmat 
és buzgalmat tanúsí tanak, s őket a Krisztus evangyélioma nyomán hatá-
rozott positiv irányban képezik; a két segédtanár pedig ugy kötelesség-
teljesítés, mint előadásban nemes versenyt fejt ki s mindketten reményleni 
engedik, miszerént egykor liittanintézetünknek tudományosan képzett s  
nemes hivatásuk tudatától á thatot t tanáraivá válandnak, — 

3) a tanítóképezde tanárai nehéz feladatuknak megfelelni komolyan 
és lelkiismeretesén törekszenek: Zsarnovic/ky Is tván _az or£Qnálá^kiujLí)lľ 
szorgalom inal oktatja) a tanonczokat, hQgy._azok a legnehezebb énekeket is ké-
pesek jó l eljátszani, ..Gamauf György a jrajzban feltűnő szép eredményt 
mutat fel, Fabriczy János jól kezeli tantárgyai t , a felügyelet jól és szi-
gorral gyakorol ta t ik ; mind a mellett azonban az egyes tantárgyak mód-
szerének és a fejbeli számadásnak behatóbb tanítása ajánl ta tot t , — 

4) a fögymnásium 7 osztályával vizsgát tartván, örömmel tapasz-
taltam, hogy a tanár i kar a kor kívánalmainak színvonalán á l l : tanmód-
szere helyes, bánásmódja megfelelő s átalában nem csak a régi, hanem 
az uj tanárok is lelkiismeretes igyekezettel végzik kötelességeiket és hiven 
fáradoznak az if júság tudományos és erkölcsi nevelésében. 

5) A collegiumi jkönyv a párfogósági nagy gyűlésen felolvastatván 
s helyben hagyatván, l ia tároztatot t : 
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a) a vagyonkezelésre nézve: hogy a tetemes hátramaradások behaj-
tassanak, a tőkepénzek pedig biztosság szempontjából nem egy, hanem 
több pénzintézetnél helyeztessenek el, — 

b) a tanárok választására nézve: hogy a tanszékek végleges betöl-
tése kizárólag a pártfogósági gyűlés által történjék, ideiglenes minőségben 
azonban, az állandó választmány is alkalmazhasson tanárokat . 

3) A tanitóképezdei tandíjra nézve: hogy annak Va része, mint a 
hit tanintézetben, a collégiumi pénztárat, 2/z része pedig a tanárokat illesse 

A collégium látogatásánál fájdalmasan esett nekem, hogy B ínó Jó-
zsef ur, ki oly hosszú éveken át szerzett a collégium iránt elévüllietlen 
érdemeket, felügyelői állomásáról nem csak lemondott, hanem az elnöki 
széket ez alkalomra sem foglalta e l ; mély fájdalmamra szolgált továbbá, 
hogy Jelenik Ahnássy Is tván helybeli felügyelő nem csak hogy súlyos 
betegsége folytán részt nem vehetet t a látogatás ünnepélyén, hanem 
egyházlátogatásom utolsó napján az élet és halál ura által az élők so-
rából is kiszól i t tatot t . Fogadja az első bokros érdemeiért leghálásb elis-
merésemet, a másikat pedig dicsőítse meg a kegyelem Istene az igazság 
k oroná jávai. 

Ezen egyházlátogatás alkalmával fejeztem be még a sáros-zempléni 
esperesség ügyvitelének és számadásának a mult évben gyengélkedésem 
miat t elhalasztott á tvizsgálását is, az esperesség szinténjkönyvbe foglalt 
rövid történelmének le tárgyalásával : melyeknek tárgyalásánál egyrészről 
örömmel értesültem azon örvendetes tényről, hogy az esperesség bővebb 
történelme l lörk József t anár által szerkesztve legközelebb nyomtatásban 
jelenik meg, más részről pedig következőleg rendelkeztem : 

a) hogy a rendezett levéltárban prot. egyházunkra vonatkozó sok 
becses okmányok levén, azok szigorúan őriztessenek; 

b) hogy az esperességi tőkepénzek kellően biztosít tassanak, és nem 
egy, hanem több pénzintézetnél helyeztessenek el ; 

c) hogy az esp. 5-ös pénztár s a tanítói Özvegy-árva intézet száma-
dásai csak napló módjára vezettetvén, azok jövőben a ker. számadások 
mintája szerint ál l í t tassanak össze és évről évre egy főkönyvbe is Íras-
sanak be 

Midőn végre felemlíteném, miszerint a tátra-al jai esperességben tcbb 
leányegybáz van oly helyzetben, hogy rövid időn az anyaegyházak sorába 
léphetne, Gerlach falvát egyenesen arra hívtam fel, miszerint ne temp-
lomépitésre gyűjtsön tőkét, mire szüksége nincs, hanem az anyaegyliázzá 
való a l aku lás ra ,— a VI. s / . k. v. esperességben pedig a berki leányegy-
házat volna szükséges az elszórt b ivek összpontosítása czéljábél anya-
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egyházzá emelni, kérem a Nm. és Főt. kerületi közgyűlést, hogy az illető 
esperességek főespereseit megbizni és utasítani méltóztassék, miszerint 
intézkedéseimnek érvényt szerezni kötelességüknek ismerjék és eljárásuk 
eredményéről az egyházkerületet annak idejében értesítsék. Adja Isten, 
hogy tet t intézkedéseim az egyházakra üdvöt és áldást árasszanak! 

II, Jelentések, 
Köztudomásra hozom a következőket: 

f / 

1) 0 Felsége í-ső Ferencz József legkegyelmesebb királyunk a bárt-
fai tót egyházhoz tartozó lukaviczai leányegyházat iskolája felépítésére 
1885 jan. 2-áról 48,641 -ik sz. a. k. legkegyelmesebb intézményével 100, — 
a tályai anyaegyházat ugyanazon év és napról 48,887-ik sz. a. k. lgk. 
int. 100, — a kladzányi egyházhoz tartozó hosszumezei leányegyházat leégett 
iskolája helyreáll í tására 1885 febr. 10-ről 4 9 5 4 sz. a. k. lgk. int. 100, — a 
fancsali anyaegyházat iskolája kiépítésére 1885 jan. 3-áról 48,491-ik 
sz. a. k. lgk. int. 100; a Rozsnyóhoz tartozó hadabulai leáuyegyházat 
iskolai tantermének létesítésére 1885. jun. 7-érői 21,180-ik sz. a. k. 
lgk. int. 50,— összesen 450 fr t . legkegyelmesb adományban részesité, mi-
nél fogva kérem a közgyűlést, hogy O Felsége irányában a kegyes se-
gélyezésekért forró háláját, s hódoló mél tánylatá t jegyzőkönyvileg is tol-
mácsolni méltóztassék. 

2) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium 1884 decz. 3-áról 
45,233-ik sz. a. k. intézvényével „A közoktatás állapotáról szóló 13-ik 
jelentését és az országos tanítói nyugdij és gyámalap 1883-ik évi álla-
potáról szóló tudósí tását" superintendensi használatra, decz. 29-éről pedig 
48,131-ik sz a a 4 kerületi főgymnásium részére küldé meg; a föld-
mi velés ipar és kereskedelemügyi minisztérium 18S4 oct. 7-érői 46,034-ik 
sz. a. k. i. az eperjesi két egyház lelkészének az 1884-iki téli idényre 
102 köbméter kemény tűzifát utalványozott ; az igazságügyi minisztérium 
f. é. julius 2-áról 32,949-ik sz. a. k. i. „Telekkönyvi jkönyvek közzététele 
Magyarország királyhágón inneni és túlsó részére" czimíi k i adványá t ,— a 
közmunka és közlekedési minisztérium pedig folyó évi julius 7-éről 
25,116-ik sz. a. „Magyaroszág postai, vasúti és gőzhajózási térképét" , 
és „Adatok a magyar kir. posta fejlődéséről az 1884-ik év végéig" 
czimii művét ajándékozá a kerületnek, mely szives küldeményekért méltó 
dolog lesz hálaköszönetünket jegyzőkönyvileg is kifejeznünk. 

4) A m. e. ker. gyűlés óta a lelkészi hivatalra következő 11 hit-
jelöltet szenteltem fel és pedig eperjesi hi t jelöl teket ; Dr. Szlávik Mátyást 

3 
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Göllniczbányára. Kaczián Jánost püspöki segédlelkészül Rozsnyóra, Nemes 
Károlyt Miskolczra, Mayer Endré t Eperjesre, Kovácsy Kálmánt Szirkre, 
Szlabey Mátyást Selmeczre; pozsonyi hitjelölteket pedig Klaár Fülöpöt 
Göllniczbányára, Altmann Gusztávot Matbaóczra, Baloghy Farkas t Paz-
dicsra, Reich Sándort és Zimerman Andort Topporczra, valamennyit segéd-
lelkészekül: mig Quotidiáni György túróczmegyei születésű pozsonyi 
hitjelöltet, ki Szirkre hivatott meg, ismeretes pánszláv jelleménél fogva 
felszentelésre el nem fogadtam. — 

4) Rokonsági és sógorsági felmentvényt 34 pár számára eszközöl-
tem ki és pedig 19-nek díjmentesen, 15-nek pedig 290 frt . díjfizetés 
mellett, mely dijak közvetlenül a ker. nyugdíj-intézet pénztárnokához 
küldettek be, ezenkívül pedig a minisztériumnál 45 egyházi és iskolai 
ügyben voltam közbenjáró. 

5) Hogy az érettségi vizsgálatot Scholcz Ágost egyetemi tanár és 
kormánybiztos részvétele mellett, Kézsmárkon Linberger István lelkész, 
Iglón Fábry János főesperes, — Rozsnyón Zsilinszky Mihály orsz. képviselő 
és kormánybiztos kiküldetése mellett Baltazár Antal helyettes gömöri fő-
esperes vezették mint kerületi biztosok, Eperjesen pedig Dr. Medveczky 
Frigyes egyetemi tanár és kormány-képviselővel személyesen vezettem azt. 

6) Hogy a Zsedényi-féle jutalomban 100 írt jával következő 10 ta-
nító részesült u. m. Forberger Mihály hunfalvi, Gerlach Henrik matheoczi, 
Klein Samu svedléri, Czékus László kölesei, Fejes János k.-keresztesi, 
Banczik Pál kokovai, Kalanda Bertalan f-leliotai, Pazár Gusztáv deren-
csényi, Flentisz Endre jolsvai, Švehla János kassai (tót egyházbeli) ta-
nítók, megjegyezvén, hogy Czékus László lelkész-tanitót egyedül azon 
okból vettem fel a segélyezendők közé, mivel az árviz minden termését 
tönkre tevén az egyház hívekével egyetembeír mint kezdő az inség és 
nyomor szélére lőn állítva és segíteni ra j t a mulhatlan kötelesség volt. 

7) A hadügyminisztérium által másodosztályú tábori papokká Reich  
Sándor topporczi, Majer András eperjesi, Baloghy Farkas pazdicsi, Ne-
mes Károly miskolczi segédlelkészek, a honvédelmi minisztérium által 
pedig honvéd segédlelkészszé Klaar Fülöp göllniczbányai segédlelkész, 
neveztettek ki. 

III, HivatalboU változások, 
1) A kerület körében nem fordultak elő. 
2) Az esperességek körében: 
A XIII. sz. v. esperességben az u j rendezet értelmében megválasz-

tot t tisztviselői kar ekként a lakul t : 



— 19 — 

Breuer Sándor esp. felügyelővé, Wittcheu Ede egyházi,- Klug Ottó 
világi jegyzőkké, Marschalkó József tiszti ügyészszé, továbbá esp. törvényszéki 
b i rákká: az elnökség, Justh Samu, Weber Samu, Wünschendorfer Károly 
lelkészek, Fest Ottó, Förster Ede, Gresch Ágost, Topperczer Ödön 
világiak, Pakli Károly tanár, Bőmisch Ede és Münnich Sándor tanitók, 
póttagokká pedig: Höntz Adolf lelkész, Walther Ede, Guhr Márton ta-
nár, Husz János és Augusztini Elek tanitók választat tak meg. 

A VII. b. v. esperességben az újonnan választott tisztviselők ezek: 
Soós János Vilmos felügyelő, Gratz Mór fő-, Philippy János alesperes, 
Dr. Ozölder Lajos másod-felügyelő 

A tálra aljai esperességben: Dr. Szontagh Miklós felügyelőül, Sza-
lagyi Mihály fő-, Schönwiszner János alesperesekül választat tak meg újból. 

A Sáros-zempléni esperességben: Csetneki Jelenik-Almássy István 
kir. tanácsos, kimagasló érdemű esperességi felügyelő, az eperjesi colle-
giumnak és az eperjesi tót-egyháznak is felügyelője elhalt, kinek helyébe 
üpóczi Keczer Miklós országgyűlési képviselő, O Felsége aranykulcsosa lett 
esp. felügyelővé megválasztva. Urban Adolf az uj rendezet értelmében 
ismét esperessé választatott . 

3) A tanodák körében: 

Eperjesen: Dr. Vandrák András a collegium büszkesége, a tanárok 
Nestora, sok éven át kitűnő igazgató, 51 éven át országos hirü jeles 
tanár, tanár i 50 éves jubileumának év fordulóján, és Otrokocsi Végli 
Dániel iiju szaktudós tanár elhaltak. A tanárok és pártfogóság diszes 
koszorúval koszorúzták meg a megboldogúltak ravatalát . Tanárokul al-
ka lmazta t tak : Dr. Szlávik Mátyás és Mayer Endre a theologián segéd-
tanárokul, a főgymnasiumban Albert József, és Klein János okleveles 
középtanodai tanárok, dékánná pedig a jogakadémián Glósz Károly. Néhai 
Jelenik Almássy István betegeskedése a la t t helyettes felügyelői minőségben 
Mércy Aurél kir. törv. biró vezette buzgón az ügyeket, legközelebb pedig 
Dr. Schmied Gyula országgyűlési képviselő lett a collegium helyi fel-
ügyelőjévé megválasztva. 

Kézsmárkon: Fűrész Ferencz nyúgalmazott tanár elhalt. 
Rozsnyón: Kramarcsik Károly érd. igazgató ezen-, továbbá 

Szontagh József felügyelői-, s végül Dr. Wisloczky Henrik tanár i állá-
saikról leköszöntek. Megválasztattak pedig felügyelőül Schlosser Albert, 
igazgatóul Hajcsi Sándor, helyettes tanárokul Schuber Mátyás és Reim-
linger Gyula. 

Rimaszombatban: tanárokká megválasztat tak: Marossy Sándor, Ke-
rekes Dezső, dr. Veres Samu, segédtanárra Sárkány Imre. 

13* 
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Ä nyíregyházi gymnásiumnál: Mészáros Ferencz rendes tanárrá vá-
lasztatott. 

Miskolczon: Nemes Károly Hi t jelölt ideiglenes tanári minőségben 
alkalmaztatott . 

4) Az egyes egyházak körében : 
a) A felügyelök közül elhaltak : Schönwiesner Samu Majerkán, Po-

lyák Rudolf Remetén, Weiserl Gáspár Merényben, Laurenze János Kc-
kován, Szépréty Ottó Lőcsén; — 

leköszöntek: Payer Hugó Kézsmárkon (16 évi érdem- és si-
kerdús működésé után.) Kunscb Samu Ménliárdon, Forberger Ja-
kab és Klug János Zsákóczon, Okolicsányi Gyula Osgyánban, Al-
binyi Márton Klenóczon, Ambrózy József Tiszolczon, Gaál János 
Rozsnyón, dr. D.txuer Sámuel Derencsényben, Sárkány Kálmán Fekete-
Patakon, Lám Gyula ügyvéd Pazdicson ; — 

megválasztnttak felügyelőkké: dr. Tát ray Gergely Kézsmárkon, dr. 
Greisiger Mihály Majerkán, Krnszky Béla Ménbárdon és Zsákóczon, 
Topperczer Ödön (iskolai felügyelővé) Sz.-Váralján, Elischer Mihály Göll-
niezbányán. dr. Kreichel Endre Merényben, Seyfried Jakab Svedléren. 
Polyák Jakab Remetén, Reich János Szomolnokon, Fábry János Stoószon, 
Lorencz Viktor Krompachon, ifj . Irányi Dániel Topporczon, dr. Csáky 
Károly Holló-Lomniczon, AVeszter Pál Batizfalván, Hamaljár Károly 
Osgyánban és ugyan ő másod-felügyelővé Rima-Szombatban, Liszka József 
(iskolai felügyelővé) Rima-Szombatban, Kuclita András Kokován, Daxner 
István Klenóczon, Daxner Simuel Tiszolczon, dr. Markó Sándor Rozs-
nyón és Betliléren, dr. Maurer Ar thur Alsó-Sajón, Lipták János Vesz-
verésen, Sárkány Boldizsár Rédován, Sárkány Kálmán Dobsinán, Rerne-
nyik Ede Jolsván, Stefancsok Károly Nagy-Rőczán, Windt Adolf Jolsva-
Taplóczán, Szentiványi Géza Gömör-Panyiton, Hevessy László Mellétén, 
ifj. Kovács János Derencsényben, .Marton János Ochtinán, Szepesi Ká-
roly Fekete-Patakon. Sztankovich György Felső-Sajón. 

b) A lelkészek közül elhaltak: Lucze István jubilált lelkész Osgyán-
ban, idősb. Bartholomaeidesz László főesperes lelkész Jolsva-Taplóczán, 
68 éves korában, Benyó János Ó-fal vári, — 

leköszönt: Ulreicli Pál Durandou, — 
beiktattatott hivatalába: Czapf Aladár Plavniczán, — 
meg választattak: Kubecher Albert Durándon, Kemény Lajos Osgyán 

ban, Zeman János Laposon, — 
segéd-lelkészekül alkalmaztattak: Altman Gusztáv Matlieóczon, Kláár 

Fülöp Göllniczbányán, Kuczián János Rozsnyón, Baloghy Farkas Pazdi-
cson, Nemes Károly Miskolczon, Kovácsi Gyula Nyíregyházán. — 



A tanítók sorából elhaltak: Szekcsik Pál Bártfán, Szabó András 
Richvaldon, idősb Kycska Károly Klenóczon. Götnöri András N Veszve-
résen, Szkokan Samu Erdő-Bényén, — 

leköszöntek: Sztrelko Katalin gyermek-kertésznő Bártfán, Dsifcsák 
Tamás Ruszkínon (törv. elmozd.) Kicsiny László Ochtinán, Varga János 
Lökösliázán, Milialik Miklós Felső-Sajón, Szlaboczky Lajos Brdárkán, 
Hunfalvy Géza Mellétén, Szivák Gusztáv Nandráson, Galló István Kis-
Szlaboson, Gallai Diniéi Pápócson, Novák Mátyás Borosznokon, Szabó 
Kristóf V.-Hosszumezőn, Jenes Jolán Hagyajban, — 

m-g választattak: Dirban Kálmán Ricbvaldon, Prém Gizella gyermek-
kertészuőuek Bartfan, Koska János Ruszkínon, Szlaboczky Lajos Svábó-
ezon, Bencze Samu, Weiszer Samu és Nagy Lajos Sajó-Gömörön, Szollár 
Pál Lökösliázán, Takács Lajos Hosszuszón, Varga János Ocbtinán, Mihálik 
Miklós Veszverésen Galló István Brdákán, Gallai Dániel Szászán, Novák 
Mátyás Rónapatakon, Molitorisz József Borosznokon, Varga Gyula Felső-
Sajón, Pohlod Mihály Tapoly-Izsépen, Jelenik Gusztáv Orsóczon, Faber 
András T.-Hermányban, Lukacskó János Hinkóczon, Jäger Cornél Sámo-
gyon, Faluba Endre V.-Hosszúmezőn, K irászka Kálmán Nagy-Károlyban. 

IV, Alapítványok, hagyományok, adományok, 

1. Egyházak és iskolák javára. 

Eperjesen mindkét egyház néhai Mérey Dénes radácsi birtokostól 
50 — 50 írt végrendeleti hagyományban részesült, — 

Bártfán Maugsch Nándor 10 f r to t adott iskolai alapra, — 

Kézsmárk a templom építési alapra kapott a serfőző egyesülettől 
1197 frtot, egyes egyháztagoktól 360 frtot, jótékonysági vállalatoktól 
340 frtot, összesen 1897 f r t o t ; Thurner Jakab és neje az egyháznak 
végrendeleti leg 3428 f r to t hagytak, melynek fele a közpénztárba, egy ne-
gyede a lyceumi-, egy negyede a polgáriiskola pénztárába folyjon, — 

Fókuszon a paplak építési és lelkész fizetési alapra a hivek 176 f r to t 
és 2U m. árpát adtak, — 

Felkán Dr. Haberern Pál budapesti orvos, édes a ty ja néhai Habe-
rern Jonát budapesti egyetemi t aná r emlékére 700 f r to t adott és pedig 
400 f r to t gyermek-kerti alapra és 300 fr tot szegény gyermekek iskolai 
szükségleteinek fedezési alapjára, úgy, hogy az utóbbinak csak kamatai 
forditandók a kitűzött czélra, — 
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Iglón őz v. Hartman szül. Langsfeld Amália az egyháznak 400 f r to t 
s az ottani ev. árvaház alapjára 500 frtot, a szepesi XVI városi tak. 
pénztár pedig árvaházi alapra 25 frtot adományozott, — 

Szepes- Vár alján Altli Amália hajadon az egyháznak 100 forintot 
hagyományozott, — 

Poprádon a templomépitési félszázados öröm-ünnepély emlékére 
Müunicli Samu 100 fr tot ajándékozott az egyháznak, — 

Mer é ny be n egyházi szegény- és árva-házra Weiserl Gáspár alapít-
ványa 10,000 forinttal gyarapodott (mely vagyon 34,000 í r tnál nagyobb), 
Dr. Kreichel András a tolerantiális alapra 25 fr tot adományozott, (az 
alap 65 f r t 46 kŕ.), a torony alap 17 7 f r t 57 krra l szaporodott (tesz 
3256 f r t 17 kr.), takarmányból (széna relutum) 30 f r t folyt be, a város 
évente 345 fr tot ád a tanítói fizetésre, — 

Svedléren Pácz szül. Loy Anna Mária az egyháznak telekkönyvileg 
300 f r t értékű földet adományozott , — 

Szomolnokon az egyházi tőke 50 f r t 60 krral gyarapodott önsegély 
czimén, — 

Stoószon az egyházi tőke 19 f r t ta l szaporodott, — 
Gölnitzbányán a budapest-gölniczi asztal társaság 200 f r t tőke ala-

pítványt tett , szorgalmas szegény iskolás gyermekek felsegélésére; D imer  
Lajos tanitó és neje Nagy Vilma emlékére ezeknek rokonai u. a. czélra 
100 frtot alapítottak, — 

r 

O-Lesznán néhai Thurner Jakab és Katalin hitves társak az egy-
háznak 500 fr tot , — 

Nagy-Lomniczon az iskolának néhai Thurner Katalin 600 frtot, — 
Hunfalván az iskolának ugyancsak Thurner Katalin 200 fr tot 

hagyományoztak, — 
Holló Lomniczon lelkész fizetési alapra adakoztak: Bielek László 

(Eperjesen) 50 frtot, Bielek Aladár (Kassa) 50 frtot, Brósz Jónáth 
10 forintot, — 

Szent-Györgyön az egyház Gresch Ágostontól 15 f r t adomány-
ban részesült, — 

Batizfalván az egyház paplakának szomszédságában belsőséget vásá-
rolt 285 frt ért, — 

Lucsivnán fatorony épült 200 fr t áron, s harang vétetett 300 frton — 
Osgyánban Hainaljár Károly felügyelő az egyházra 100 frtot, a 

létesítendő fillér-egyletre 10 frt alaptőkét adott, Sipos Tóth András és 
neje: „diszes selyem préselt arany virágos oltár és szószék te r i tő t ; " a 
templomra Miszurák János és neje 2 fr tot , Babulya István 2 frtot , 
Sipos Tóth András szinte 2 f r to t adományoztak, — 



Rozsnyón a fillér egylet tőkéje bárom év alat t 3332 fr t . 92 k r ra 
szaporodott, mult évben 910 fr. 72 krral gyarapodván, Dr. Marko Sándor 
egyházi felügyelő pedig a fillérgyletre 50, a felsőbb leányiskola tőkéje 
gyarapí tására szinte 50 f r to t adományozott, — 

Dobsinán ösztöndíj a lapra néhai Husz Samu tani tó és neje néhai 
Remenyik Zsuzsánna örökösei 100 fr tos magyar állam járadék kölcsön-
kötvényt adományoztak az egyháznak, — 

Gömor Ranyiton o l tár-alapra 175 f r t 81 kr, a népkönyvtárnak, (mely 
110 kötet könyvvel bir) tőke-alapjára 55 f r t gyűlt be, —• 

Betlérben a Luther--alapítvány másfél év a la t t 109 f r t 32 kraj -
czárra szaporodott, — 

Pádáron fillér-egyleti tőkére a hívektől 18 f r t 50 kr. gyűlt be, — 
Derencsényben, az egyház 258 kg. sulyu harangot cserélt be egy 

másért , a hívek áldozatkészsége folytán, kik az u j harangra 87 9 f r to t 
adományoztak. — 

Fekete-Patakon az egyház 258 kg. SÚI31Í harangot cserélt be a 
a régiért , a benne fekvő tőke 405 f r t 30 kr t tevén ki, — 

Margonyán a lelkész harang-a lapra 8 f r to t gyűj töt t , — 

Sajó Arnóton jubileumi a lapra a lelkész lakadal mi vendégei 14 f r t 
74 krt , a confirmandusok 1 f r t 50 kr t , Barcsa k Andrásné 1 fr tot , id. 
Kis Mihály 1 fr tot , Monoczky Mihály (r. k.) 1 fr tot , legifj. Eszlár i Mi-
hály 3 f r tot , özv. Egész Mihálvné 1 f r t 50 krt , id. Simon András 
2 fr tot , Spisák Lajos 2 fr tot , Fa la t Anna 20 f r t — összesen 47 f r t 
74 krt adományoztak, a harang a lapra pedig özv. Kovács Andrásné 5 f r tot 
adott, — 

Miskolczon báró Radvánszky Géza az egyházi nyugdíj intézetre 500. 
a tanítók fizetésének javí tására 525 fr t , a tanítói a lapra 100 frt , Rétliy 
Károlyné Budapestről az egyházi alapra 100 frt , Strei t Ernő ugyanarra 
11000 fr tot , Zinzifa G. (g. k.) t anodára 1200 fr tot , — a nyugdíjalapra 
Mikuleczky Is tván (re f J 10 fr tot , a takarék-egylet 150 frtot, dr. Menner 
Adolf Edelényből 4 f r t 40 k r t , Bajkor Ju l ia 7 f r t 9 krt , egy névtelen 
egyliáztanácsos 20 f r to t , AVáchtler Vilmos 10 frtot , Koller Is tván 10 frtot , 
egyes tagok 57 f r t 40 kr t , Gráf-Feszty czég 13 f r t 98 krt , br. Secken- 
dorf Armin 20 fr tot , — a lelkészi fizetés biztosí tására, melynek kama-
tai 50 évig tőkési tendők: br. Seckenkdorf Armin 200 f r t o t , — a jubileumi 
alapra évi járulékban Kubinyi Kálmán Árvából 5 fr tot , Major Lajos 
muzeumi segéd-őr Budapesten 5 f r tot , — a tanítói a l ap ra : Wolfgang  
Lajos 9 f r t 70 kr t , Gebe Endre 17 f r t 1 krt , Czékus István 15 f r t 
21 krt , Kulik Márton 7 f r t 93 krt , — a nőegyleti a l ap ra : a takarék-
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pénztár 20 fr tot , Beregi Cornél 10 fr tot , ugyanarra befolyt gyűjtésből 
139 frt, egy thea-estély jövedelméből 390 f i t , — ápolda temetői alapra 

adták. özv. Zeleuka Pálné 50 frtot. Jus.thus József alattyáni plébános 
50 frtot, Fehér József (rk.) 50 frtot, Hegedűs Gyuláné frk.) 100 frtot, 
— a gymnasiumnak a takarékpénztár 80 frtot, — a szegényeknek Fur-
man Jánosné 12 frtot , — a lelkészi fizetés emelésére az egyház évi 
240 frtot , — két tani tónak évi szálláspénz emelésére 5 0 — 5 0 frt . 
ugyanaz, — évi járulékban, br. Radvánszky Géza 50 frtot , — 

Nagy- Váradon épitési alapra özv. Lindtner Edéné szül. Soltész 
Teréz 1000 fr to t adományozott, — 

Nyíregyházán a templom átalakí tására különféle czimeken 10,314 
f r t 63 kr jö t t be, — 

N. Tokaj lelkésze fizetésének javí tására évi 100 f r to t ajánlott 
fel, — 

Debreczenben az egyházi a lapra : néhai Beke Vilmos 200 frtot, 
Javorics Kálmán 14 fr tot , özv. Lux Lajosné 10 f r t o t ; az iskolai a lapra : 
Oszterlam Ernő 200 frtot , Tamási Károly 50 frtot, Géresi Kálmán 20 
frtot , László Józsefné 20 frtot , Possert János 20 fr tot , Materny Károly 
10 frtot, özv. Kain Béláné 10 frtot, — adományokban Malatinszky Fe-
rencz, Erdélyi Lászlóné, özv. Kenderesi Jánosné 5 — 5 frtot , özv. Becz-
ner Jánosné és a kalapos társulat 3 — 3 frtot, Alibán Mihályné, Handtel 
Kálmán, özv. Kállai Lajosné 2 — 2 fr tot , Friedrich Ádám, Makai Ferencz 
1 — 1 fr tot áldoztak. 

Az alapítványok összege 51093 frt 91 kr. és 2U m. árpa. 

3) Középtanodák javára: 

Eperjesnek néhai Csetneki Jelenik Almássy István, neje halála után 
fizetendő évi 250 fr tnyi összeget hagyományozott ; az iskolai alap nevelé-
séhez a tanulók (hit tanintézet 19 frt , képezde 3 fr t , jogakadémia 38 f r t , 
főgymnasium 215 frt.) összesen 275 f r t ta l járul tak, — 

Kézsmárknak Weisz Miksa budapesti ügyvéd ösztöndíj alapul 200 
fr tot adott, — a tanulóktól 391 f r t jö t t be, — 

Iglônak a XVI. szepesi városi takarékpénztár tápintézeti tőkére 
10 frtot, ugyanaz tanár i nyugdíj alapra 25 frtot, Gaál Sándor 10 fr tot , 
Teőke Viktor 1 fr tot , Vidovich Jakab 1 fr tot . Schmal János 10 f r to t 
adtak, — 

Rima-Szombatnak alaptőkére Jankovics Miklós végrendeletileg 500 
fr tot hagyományozott, — ösztöndijalapra Nagy János és neje 1000 frtot, 
Fülöp Benjamin és neje 100 frtot ajánlottak, — tanár i nyugdíj a l ap ra : 
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br. Bánffy György egy hangverseny jövedelméből 260 f r t 7 2 krt, a ta-
karékpénztár 50 fr tot , — gymn. alaptőkére a tanulók 196 fr tot ad t ak ; 
tápintézeti alapra a takarékpénztár 20 f r t , a nép- és iparbank 10 f r to t 
adományoztak, — 

Nyíregyházán: a tanulók 183 f r to t adtak az alaptőkére, az 
építkezési alapra pedig a takarékpénztár 50 frtot, — 

Miskolczon a tanulók az alaptőkére 83 frtot, Major Lajos Buda-
pestről 5 fr tot , Lippay Béla 10 f r to t ,néhaiSpul le r Józsefné 200 f r t o t , — 
a tápdai alapra néhai Fűrész Pál örökösei 500 f r to t adományoztak. 

A középtanodákra adott alapítványok 4340 frt 72 krt tesznek. 
Ezzel együtt az alapítványok, hagyományok, adományok fő összege 

55434 f r t , 63 kr. és %U m. árpa. 

V, Adakozások, segélyezések, 
1. Egyházak és elemi iskolák javára : 

' Késmárkon uj iskola építésére Kosztonszky Károly egyház-gondnok 
4000 forintot ajándékozott, offertoriumból 301 f r t gyűlt be ; tanszerek 
gyarapítására 86 f r t 35 kr. hozatot t össze, — 

Kis Szebenben a tót egyháznak néhai özv. Klauserné szül. Czapkay 
Teréz 20 forintot, Czapkay Imre egy 25 f r t értékű ezüst serleget a d t a k , — 

Bártfán a templomi szószék és oltár javí tására a dessaui Gusztáv-
Adolf egylet 150 márkát = (92 frtot), az anhalti herczeg liertneki 
uradalmának igazgatósága 100 fr tot , Szteliló Jánosné szül. Keliler Matild 
2 frtot, néhai Voynarovichné szül. Zsigmondy Anna örökösei 20 frtot, 
néhai Krén Mária 15 fr tot , — szegény tanulók könyveire a takarék-
pénztár 15 f r to t és az iskola felszerelésére Henszelman Nándor 15 f r t 
értékű tanszereket ,—Tinschmidt Sándor k.-szebeni lakos „egy később meg-
nevezendő czélra" 4 f r to t adtak, — 

Lőcse az esperességi bejelentés után értesít, hogy az egyház és iskola 
egy tánczestély jövedelméből 301 frtot , az elemi magyar ifjúsági könyv-
tá r ra az Eötvös körtől 15 frtot , Mátyás Endre gyógyszerésztől 5 frtot, 
egyéb iskolai czélokra Ormossy János tani tó lakodalma alkalmával 5 frtot , 
a szepesi népnevelési egylettől 11 frtot nye r t ; templomi tartozásából 
1020 fr tot törlesztett (ma 8149 f r t 36 kr t tesz ki adóssága e czimen); 
szegények segélyezésére ugyanott gyűj te te t t 66 f r t 4 k r ; a nőegylet 
gyűjtött 297 f r t 15 k r t ; a tűzvész által károsult 32 család némi se-
gélyezésére Knapp Gyula kirchheimi lelkész 12 f r t 20 krt küldött, — 

4 



Dvoreczen a leányegyház a XXXV pontban emiitett adományon kí-
vül a G. A. egylet két fiókjától összesen 66 f r t 80 krt, a schweitzi 
„chrisdhona egylet "-tői pedig 80 forintot kapott, — 

Szepes Bélán a templom 110 éves jubileumának méltó megünnep-
lésére a hivek 800 f r to t gyűjtöttek, — 

Keresztfalvának dr. Andaházy László országos képviselő 40 fr tot , 
a XIII. v. esper. gyámintézet 13 f r t 73 kr t adott, — 

Iglón a nép és polgári iskolára az ottani takarék- és hitelbank 40 frtot, 
a szepesi XVI. városi takarékpénztár 20 frtot , a városi közpénztár 
25 frtot, egy névtelen 25 frtot , egyesek 28 fr tot j u t t a t t ak , — 

Leibiczon: Jóny Blanka k. a. 16 fr t . értékű oltár- és szószék teritőt, 
Jóny Ber ta pedig egyetlen fia confirmáltatásának emlékére 18 f r t értékű 
szőnyeget ajándékozott , — 

Majerkának a XIII. városi esp. gyámintézet harangalapra 15 forint 
34 k i t adott, — 

Szepes-Olaszinak a paplak felépítésére a XIII. városi esperesség 
némely egyházai, névszerint Sz.-Béla, Majerka, Matheócz, Mühlenbach, 
Leibitz, Zsákócz, Sz.-Szombat, Felka és Igló összesen 100 frtot , egyesek 
99 f r to t adtak, — 

Poprádon a hivek 243 fr t 60 kr t gyűjtöttek a templomszentelés 
fel százados évfordulójának ünnepélye alkalmából, és Pechar Zsuzsánna 
négy oltári gyer tyát adott, Javor Julia pedig a csillárt lá t ta el gyertyákkal 

Buszkin Kézsmárk városától a megvásárolt téglának árából, melyet 
a paplak és iskola építésére szükségelt, 100 f r t árleengedésben részesül t ,— 

Sztrázsán a 100 éves templomszentelési ünnepély alkalmából 
350 forint gyűlt össze, — 

Stoószon a nők 28 fr tot gyűjtöttek, melyből lelkész-öltöny és oltári 
teritő szereztettek, a város pedig a lelkész fizetésére éveuként 42 f r t 40 krt 
a jánlot t fel, — 

Göllniczbányán Gratz M. a „Nach der Schicht" havi lap jövedel-
méből szegény tanulók ruházására 180 f r to t ; a budapest-göllniczbányai 
asztal társaság sz.orgalmas szegény tanulóknak 12 f r to t adott, — 

Merényben Soós János esp. felügyelő Krompachnak 25 frtot , Szomol-
noknak szintén 25 fr tot adott, az esperességi gyámintézetet pedig 5 f r t ta l 
segélyezte, — 

Rima-Szombatban a város az u j leányiskola felépítéséhez az egy-
háznak 140,000 drb téglát adott, (1400 fr t ) , a fuvarozást a tamásfalvai 
hivek ingyen eszközölték (932 f r t ) ; ugyanennek építési költségei fedezé-
séhez : a rima-szombati takarékpénztár 100 fr t ta l , a gömörmegyei 
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nép- és iparbank 30 frt tal . a kőműves ifjak 4 fr t tal , Tóth Pál 4 fr t tal , 
a tamásfalvai énekkar az általa rendezett táncz-estély jövedelméből 
34 f r t 7 5 krral járultak, — 

Rima Brézón a lelkész neje négy drb 8 f r t értékű nagy oltári 
viaszgyertyát, Schmied Bernátné likéri lakos 20 fr t értékű himzett s ezüst 
kereszttel ékített bársony szószék-teritőt. özv. Migalecz Istvánná szül. 
Kel ez ő Zsuzsánna szószéki teritőül 15 f r t értékű szép fekete selyem-
kendőt adtak, — 

Vá/ykón az iskola a nm. vallás és közoktatásügyi m. k. miniszté-
riumtól 20 f r t értékű taneszközzel segélyeztetett, — 

Haesaván az egyház a meiningeni és münsteri G. A. főegylettől 
30 f r t 22 krnyi segélyt k a p o t t , — 

Bugyikfalván Palicz Pál felügyelő beiktatási ünnepélyén az anya-
egyháznak 30 frtot, a gesztesi leányegyháznak két nagy oltári gyertya-
tar tót 20 fr t értékben, a szilistyei leányegyháznak 5 f r to t adott, — 

Padáron Simon Katalin szószéki kendőt adott az egyháznak 6 f r t 
értékben, az egyház pedig Magyarország térképét szerezte meg az iskolának. 

Fn/s') Sajón ós Hankován az ifjúság, oltári viaszgyertyákkal ked-
veskedett az egyházak 4 f r t értékben, — 

Sücetén a fazekas társulat és Zdihavszky János 8 — 8 fr t értékű 
oltári-, a nők pedig 6 f r t értéket képviselő 12 kilogramm gyertyát 
adtak az egyháznak, — 

Meleghegyen Péter János és családja bársony oltár teri tőt ajándé-
koztak, — 

Vizesréten özv. Repjár Zsuzsánna oltári és szószéki teritőt ajánlott 
fel 10 f r t értékben, — 

Umrló Lehotán Hindulák András 4 drb oltári viaszgyertyát adott 
4 fr t értékben, —• 

Ochtinán a községi elöljárók 11 frt tal , Potocsni András selyem-
kendővel kedvestek az egyháznak, — 

Sajó Gömörön tanítói lak építésére Szentiványi Miklós 120 frtot , 
Dobsina város 30 fr tot érő 100 drb deszkát, Radvánszky Károly 50 frtot , 
Hevessy Benedek 50 frtot , Szentiványi Géza 30 frtot, Szentiványi Árpád 
20 frtot, Hámos Antal 20 frtot, Szontagh Bertalan 20 frtot, Hevessy 
József és László 1 0 — 1 0 fr tot , Moesz Miksa 10 frtot , Hámos Árpád 10 
frtot, Szontagh Zoltán 5 frtot , az egyházhivek 500 f r to t érő munkát adtak, — 

Hrussón az iskolaépitési költségekhez Ő Felsége 100 frt tal , a hivek 
közadakozásból 480 f r t ta l és 800 fr tot meghaladó kézi munkával, a 
lelkész 40 f r t ta l és 15 hordó mésszel járultak. — 

13* 
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N.-Veszverésen Schmiedt János és neje Ochtiriszky Mária aranyozott 
feszületet a jánlot tak fel 18 f r t értékben, — 

Rédován a templom-fedél javí tására gróf Andrássy Manó 100 frtot 
adományozott, — 

Gacsalkon özv. Szkokán Ja nosné négy oltári gyer tyatar tót adomá-
nyozott 55 f r t é r t ékben ,— 

Bozlozsnyán az egyháznak a közbirtokosság 50 frtot, Szontag Andor 
felügyelő 40 f r t értékű épület-anyagot ajándékozónak, — 

Szirken az egyház összes épületei f. é. márczius 16-án és a hivek 
közül 71 gazda tűzvésznek esvén áldozatul, az egyház a Latinak család 
tagjaitól 150 frtot , Koburg herczegtől 100 frtot , a salgó-tarjáni társulattól 
500 fr tot kapott s a lelkész és tanitó több oldalról részesültek ember-
barátok jószívűségében, — 

Budaméren Keczer Miklós országgyűlési képviselő a tanítói lakáshoz 
szükségelt 30 f r t ér tékű épületfát ajándékozott, — 

Girálton Bánó Zoltán felügyelő 30 f r t értékű épületfát adott, — 
Margonyán Dessewffy Pál felügyelő szintén épiilet-fát adott 

20 f r t értékben, — 
Zsegnyén Bulna István és András két oltári gyer tyatar tó t 37 f r t 

értékben, Pet rakajnyák András egy pecsétnyomó!. 6 frt- , Makatura János 
szószékteri tőt 6 f r t értékben ajándékoztak, — 

Nyíregyházán szegény gyermekek felsegélésére 286 frt 51 kr for-
dít tatott , mihez a takarékpénztár 50 f r t ta l járul t , — 

Miskolcz a szegény gyermekek segélyezésére 500 fr tot fordított, — 
Fancsalban orgonára 50 f r t gyűlt be a hívektől, mely összeghez Szakady 

Adolf mérnök 5 f r t t a l járult , — 

Kölesén az egyház a gyámintézettől 495 frtot, Lichtenstein József 
esp. felügyelőtől 1 0 fr tot , a bécsi G. A. egylettől 2 4 f r t 9 0 krt., a h í v e k -

től munka erőben 45 frtot , özv. Máté György n é és Veres Györgytől 
1 — 1 f r t segélyt nyert, — 

Abauj-Szánthón a templom-javitási költségekhez járul tak báró 
Maylath Györgyné szül. Beusth Margi t 7000 drb. cserépzsindelylyel 
140 f r t értékben, 1000 drb. téglával 16 f r t értékben, a hivek pedig 
ugyanezen czélra 150 fr tot adakoztak; a papi szék Csajka János 10 fr tnyi 
költségén rnegujittatott, az oltárkép Havér Nándor által ki t iszt i t ta tot t , 
a 10 f r t értékű oltár- és papi szék-támla-teritő Molnár Jozefin hajadon 
adománya, az oltári művirág csokrot pedig Vohamer Mária adta, — 

Tályán az egyház b. Mayláth Györgynétől 100 f r t értékű építési 
anyagot, Dorosnyák Károlytól 100 irtot , Bercs Vilmos őrnagytól az is-
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kola részére 10 fr t értékű 3 ablakfüggönyt, Miskolcztól 77 f r t 30 krt, a magas 
kormánytól 20 f r t értékű tanszereket kapott s az iskolára 12 frtot gyűjtött , 

Hernád- Vécse iskolájának a magas kormány tanszereket adományo-
zott 20 f i t értékben. 

Az adakozások összege 11061 frt 29 kr. 
2. Intézetek és tanodák javára és körében: 
a XIII városi esperességben a gyámintézetre és papi nyugdij-inté-

zetre Breuer Sándor 50 — 50 forintot, 
a VII b. városi esp. nyugdíjintézetre Stoószon egy vidám asztal-

társaság 3 f r to t adott, — 
a rozsnyói kerületi árvaház tökéjének gyarapí tására özv. Czirbesz 

Frigyesné 100 frtot , özv. Soltész Károlyné 150 fr tot , bold. Irányi Nán-
dor 100 frtot , Miskolcz 39 f r t 32 krt , az eperjesi collégium 32 forin-
tot, a kézsmárki lýceum 24 f r t 34 krt, Nyíregyháza 31 f r t 74 krt, az 
Iglói fogymn. 63 f r t 61 krt, a rimaszombati gyrnn. 2 f r t 3 krt, a nyír 
egyházi gyrnn. 13 fr t 40 krt, a miskolczi gyrnn. 7 f r t 14 krt gyűjtöttek, — 

tanitó képezdei offertoriumokba:i a hegyaljai esperességből 26 f r t 
51 kr folyt be, — 

a Luther társaságnak a miskolczi egyház 100 frtot, Zelenka Pál 
100 fr tot adományoztak, — 

az eperjesi collegiumnak dr. Duka Tivadar Londonból 25 frtot, a ta-
karékpénztár 40 fr tot ad tak ; tápdája javára az országos gyűjtés 984 
f r t 25 kr t tett ki, helybeli pártfogóktól ugyanarra 49 f r t 97 kr jöt t 
be ; ösztöndijakra stb. 3059 f r t 69 kr t fordított , gyámintézetre 65 fr t 
34 kr t gyűjtött , — 

a kézsmárki lýceum a gyámintézetre 40 fr tot , praemiumokra 25 fr tot 
gyűjtöt t és forditotr. 

az iglói fögymnasiumban tápdára befolyt készpénzben 10 2 f r t 20 
kr, a befolyt termények értéke 26 f r t ; könyvtárra kapott 20 frtot, mu-
zeumra 28 f r t o t ; jutalmazásra befolyt egyesektől 54 f r t 20 kr, a ta-
karék és hitelintézettől 30 frt , dr Lorx Sándor, Lehoczky Jenő és Zi-
man Jánostól 1 — 1 drb 10 frankos a rany ; tanulók jutalmazására és se-
gélyezésére fordított 1239 f r t 40 krt és 3 tiz frankos aranyat, gyáminté-
zetre az ifjúság 40 frtot gyűj tö t t ; taneszközökre 605 f r t adatott ki, — 

a rozsnyói fögymnasiumban tápdára befolyt országos kéregetésből 782 
fr t , helybeliektől 78 f r t ; szabad rendelkezésre Schlosser Albert felügyelőtől 
100, a takarékpénztártól 25 fr tot kapott, jutalmazásokra és segélyezésekre 
pedig 783 fr tot ford í to t t ; u. o. alaptőkére tanulóktól befolyt 181 f r t , — 

a rimaszombati gymnasium szükségleteinek fedezéséhez Dapsy Vil-
mos 300 írttal, a takarékpénztár 300 írttal , a gömörmegyei nép-és ipar-
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bank 50 fr t ta l , a város 200 frt tal , a kerület 42 forinttal, a ref. kerület 
18 f r t 23 krral, a gömöri ref. egyházmegye 40 fr t ta l , a makói ref. egy-
ház 24 fr t ta l , a salgó ta r ján i egyesület 42 f r t t a l já ru l t 3 évre, tápdai 
országos gyűjtésből befolyt 567 f r t 8 kr, ösztöndíjul kiosztott 156 f r t 
40 krt, segélyezésre adott 385 f r t 50 krt, — 

a nyíregyházi gymnasiumnak tápdai kerületi gyűjtése 176 fr t 58 
kr t tet t ki, helyben u. e. czélra 166 f r t 41 kr. gyűlt be, a város 50 
fr tot , a 3 pénzintézet 2 0 — 2 0 forintot ad tak ; a gyámintézetre gyűlt 
13 f r t 92 k r ; jutalmazás és segélyezésre 708 f r t 34 kr t forditott, — 

a miskolczi gymnásiumnál tápdára kerületi és városi g) iijtésből be-
folyt 307 írt 30 kr., a kerületi segély te t t 42 f r t o t ; gyámintézetre a tanu-
lóktól begyült 3 f r t 68 kr ; ösztöndijak és segélyezésekre forditott 323 fr tot . 

Az intézetek és tanodák javára befolyt adakozások és segélyezések ösz-
szege 13276 frt 58 kr. 

Ezzel együtt az adakozások és segélyezések főösszege 30337 frt 87 kr. 
A IV és V pont alat t felsorolt alapítványok, hagyományok, 

adományok és segélyezések összege 857 72 f r t 50 kr . ; hozzá adván a Fel-
ség legkegyelmesebb adományát 450 fr tot . ; tet t összesen 86222 f r t u t é s 50kr t , 
mely összeg 80492 f r t ta l és 40 krral kevesebb mint a megelőző 1884-ik 
évben, aliolott is egyházak és elemi iskolák, intézetek és középtanodák 
czéljaira összesen 166714 í r t 90 kr gyűlt be. Ez azonban szent czélokért lel-
kesülő testületek és magánosoknak azon kimagasló tényében találja ma-
gyarázatát , mely szerint a mult évben a Szeutiványiak 55000 frtnyi, 
Nyíregyháza városa pedig 35 ezer forintnyi nagyszabású áldozatot hoz-
tak volt a nevelés sz. ügyének. 

Fényes áldozatot mutat a jelen év is, ugy hogy méltán áldhatjuk a gond-
viselést, mely a hivek nemeslelküségét, istenfélő egyházszeretetben s evangy. 
szellemben egyaránt erősiti. Legyen az adakozók mindannyián a Isten áldása! 

VI, Mozzanatok, 
A VI. sz. kir. városi esperesség jelenti a rendezet értelmében tör-

tént uj választásokat. Ugyanitt az eddigi eperjesi „ tó t" egyház a „ma-
gyar-tót" hivatalos nevet vette fel. — 

Strázsa és Ménhárd mult év novemberbeu a templomszentelés 100 
éves, — Poprád f. é. május 31-én 50 éves emléknapját — az esperesség 
és a szomszéd egyházak buzgó részvéte mellett — lélekemelően ünnepelték. 

Matheóczon Höntz Adolf 25 éves lelkészi jubileuma alkalmából 
egyháza részéről 50 ír t tal , Scholcz Emil felügyelő részéről pedig 2 ka-
ros ezüst gyertyatartóval t iszteltetett meg. 



Merényben reményük, hogy az egyházi adó behozatalára, a város 
által negyedik tanítói fizetésre felajánlott évi 345 f r t és a templomi 
ülőhelyek árának felemelése folytán alig lesz szükség. 

Gölnitzbányán Gratz Mór „Nach der Schicht" czimü folyóirata jö-
vedelméből hat évi fenállása óta 1000 fr tot áldozott egyházi és iskolai 
czélokra, s ezért a nm. va l lás-és közoktatásügyi miniszter ő ninltga elis-
merő leiratban részesité nevezett főesperes-szerkesztőt. 

A kishonti espercsségben a választások az uj rendezet értelmében 6 
évi t a r tamra megejtettek, az esperességi levéltár rendezte te t t ; a magyar 
nyelv sikeres tani tásaér t a megyei hatóság ál tal kitűzött ösztöndíjban 
Faluba Lajos alsó-szkálnoki és Szabó Dániel likéri tanítók részesültek. 

A gömori esperesség is az uj rendezet értelmében szervezkedik, de 
e munkájá t csak a jövő évben fogja befejezni. 

Hrussón a nép lélek-emelő példáját adta hitbuzgóságának, midőn az 
árviz évenkinti megtámadásai daczára ki nem fogyott az egyház épüle-
teinek javítása körül kifej tet t áldozatkészségéből, e czélra ez évben is 
800 f r t értéket meghaladó munkát tel jesi t tetvén, mely ezen munkában 
lelkészé Kollár János áldozat-készség tekintetében felül multa valamenyi 
liiveit, midőn a fentjelzet t czélra maga részéről 40 f r t készpénzt és 15 
hordó meszet áldozott, hervadhatlan érdemet szerezvén ez által az egy-
házi élet terén. 

Az eperjesi collegium fogymnásiuma az államsegélyt nem kapta meg; 
a nm. miniszter ur a szerződést nem ir ta alá. Nuber Károly kir. taná-
csos tankerületi főigazgató felügyeleti jogát az ottani főgymnasiumban 
gyakorolta ; u o. a kánonszerü püspöki látogatás f. é. junius 14-től 
jul. l - i g t a r to t t meg. 

A kézsmárki lýceum szintén főigazgatói látogatásban részesült, va-
lamint 

Igló is. 
A nyíregyházi gymnásiumnál Békési Gyula kir. tanácsos, tankerületi 

főigazgató szintén megjelent s ugyanő 
a miskolczi gymnásiumban is gyakorolta junius hó első felében fel-

ügyelői jogát. 

VII Épitkežések, javítások, 
Kézsmárkon két évi idő alat t 14,000 f r t költséggel felépült az uj 

elemi iskola, melyben 4 tanterem és egy muzeumi helyiség is van de 
az iskolának körülkerítése költség hiányában elmaradt. 



— 32 — 

Majerkán a templom és iskola javí tására 22 f r t 7 7 krt fordítottak. 

Ménhárdon a jubileum alkalmából az egész templom díszben ál l : ol-
tárképe, szószék és keresztelő kő, 1855 f r t költséggel új í t ta tot t meg; u. o. 
a paplak és iskola javí tására 105 f r t 25 k r t fordítottak. 

Sz.-Olasziban a tűzkárosult egyház lelkészlaka 1907 f r t ta l épült újra. 
Ruszkínon a lelkészlak és iskola újra épül. 
Sztrázsa a 100 éves jubileum alkalmából temploma külső és belső 

felszerelésére, díszítésére és lelkészi disz-öltönyre összesen 610 f r to t ál-
dozott. 

Iglón a templom, paplak, gymnasium, torna-eszközök, nép- és pol-
gári iskola 1281 f r t ta l hozattak rendbe, — taneszközök a nép és pol-
gári leányiskola használatára 245 f r t 2 7 kr árán szereztettek, — tanár és 
tanitó özvegyek nyugdíj fejében 262 f r t 66 krral segélyeztettek. 

Stoósz orgonajavitásra 18 f r to t költött. 
Merényben épületek javí tására 15 f r t 36 kr adatot t ki. 
Szomolnokon az iskola és lelkészi lak bekerit tetett . 
Rimaszombatban egy leányiskola 9000 f r t előirányzattal épül 
Osgyánban a lelkészlak k i ta ta roz ta to t t és kifestetet t . 
Keresztáron a templom épülete 390 f r t 21 krral fedél alá vétetet t . 
Rima-Brezou az iskola épületéhez tartozó faól, kémény, a kémény-

hez alkalmazott pléh csövek, a templomcsarnok fedele, egy kut , melyhez a 
hivek 29 szekér követ ingyen fuvaroztak s a kézi munkát is ingyen 
teljesiték, összesen 103 ír tba kerültek. 

A likéri iskolakert deszkával ker i t te te t t be. 

Fürészen a roskadozó fatemplom alá-falaztatott és a kert s a pap-
lak bővíttetett és javí t ta to t t , összesen 800 f r t költségen. 

Tiszolczon az egyház malma 300 frtnyi, az iskola 2 30 fr tnyi költ-
séggel j a v í t t a t o t t ; (templomtornyának javí tása 10,000 f r to t igényel.) 

Dvoreczen, Lőcse leányegyliázában, a tanítói lakhoz élés-kamrát 
építettek 450 f r t költséggel. 

Rozsnyón az egyház 10,000 í r t é r t házat vett. 
Sajó-Gomörön a tanítói lak építése 2000 f r tba került . 
Gesztesen a templom 50 f r t költséggel jav í t ta to t t . 
Szilistyén a templom új ra fedetett 600 fr tnyi költséggel, mely 

a hivek buzgóságából telt ki. 
Felső-Sajó lelkészi laka fedelének javításához Dobsina 4000 zsin-

delylyel járul t . 
Betlérben az iskola uj padlózatot nyert, részben gr. Andrássy Manó 

ur szívességéből. 
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Fekete-Lehotán a templom újonnan fedetett, a pap- és tanitólak 
jav í t ta to t t 240 f r t áron. 

Hrussón az iskola épitési költsége, templom, orgona, torony és pap-
lak javí tása 1600 f r tba került. 

Pádáron a lelkész- és tanítói laknál 333 f r t 38 kr értékű mellék-
épületek emeltettek. 

Jolsván az iskolaépületben egy lakó szoba és uj ülő padok készül-
tek 360 f r t kiadással. 

Vizesréten a tanítói épületben 60 fr tnyi javítás eszközöltetett. 
Nagy-RÓczén a tanítói lakás kifestetett 20 frton. 
Hosszúszón a templom, zsindelylyel, a torony veresrézzel fedetett 

be, a templom kőfallal ker i t te te t t körül, az iskola rendbe hozatott, ösz-
szesen 2300 f r tnyi költséggel. 

G. Panyiton az egyházi épületek uj keritéssel lá t ta t tak el, mi 170 
fr tba került. 

Ochtinán az iskolai épület csaknem teljesen újból fedetett 400 f r t 
kiadással. 

Ratkó-Bisztrón az iskola és tanitói lak uj padlózatot nyert, uj 
ajtók, kályha, iskolai padok szereztettek 500 f r t áron. 

Nandráson az iskola-terem padlózata 20 f r tba került. 
Köviben az iskola-épület fedele k i jav í t ta to t t 50 frton. 
N.-Veszverésen a lelkészi kert kerités-fala 25 öllel hosszabbodott, 

ami 60 f r t 51 krba került . 

Rédován a lelkészlak udvara kiköveztetett s ól épült 260 f r t áron. 
Henczkón az iskola terem áta lakí t ta to t t 150 f r t költségen. 
A.-Sajón a lelkészlak javí tására 100 fr tot költöttek. 
Polomán uj iskolai padlózat és mozgó lóczák készülnek. 
Fekete Patak isk. épületének javí tására 100 f r to t költött. 

Oláh-Patakon a lelkészlak fedélzete részbeu zsindelyeztetett , s ker t je 
deszka-keritéssel vétetet t körül 150 f r t kiadással. 

Nadabulán tanterem épül 30 tanoncz befogadására 800 f r t költségen. 

Budaméren a lelkészi és tanitói épületeknél 160 fr tnyi javí tás esz-
közöltetett. 

Aboson a lelkész-és tanitói lak tetőzetére 375 f r t fordí t tatot t . 
Girálton a paplak némi javításban részesült 90 f r t erejéig. 
Hanusfalván a templom fedele 650 frtnyi, orgonája 180 fr tnyi 

költségen meguji t tatot t . 

Tapoly-Hermányon két harang szereztetett, melyek a haranglábbal 
együtt 400 f r tba kerültek. 

13 
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Kladzányban a lelkészlakhoz magtár , a templomban henger-orgona-
fuvó készül 256 f r t áron. 

V.-Hosszumezon uj és czélszerü iskola épült 1500 frton. 
Kapi-Ném,etfalván az orgona javít tatott . 41 f r t költséggel. 
Kükemez'ón a templomot javí tot ták 147 f r t kiadással. 
Margonyán templom és paplak 7 6 f r t áron ki javí t ta tot t . 
Zsegnyén az orgonán 25 f r t értékű javítás eszközöltetett. 
Felső Kemenczén a tűz-emésztette paplak 1500 fr t kiadással épült 

újra. 
Abauj-Szántó templom javí tás i költségei 920 fr t 70 krra rúgtak. 

2. Középtanodáknál. 
Eperjesen a collegiumi épület nyugati oldala két emeletre kiépült 

6250 f r t költséggel, minél fogva a tantermek száma négygyei szapo-
rodott. 

A rimaszombati gymnasiam a szomszéd telek egy részét 2500 í r tér t 
megvette és 11 méter széles, 15 méter hosszú balszárnyi két emeletes 
épületet emelt, melyhez 109000 téglát a város dij nélkül a jánlot t fel. és az 
építéshez felvett 8000 f r t kölcsönnek kamat já t 10 éven át fizetni elvál-
la l ta ; a termek a tanév elején li isználatba vehetők. 

Ezek szerint 57 egyházban és 2 tanintézetnél építkezések és javi 
tásokra 7 4 9 9 0 frt 11 kr fordí t tatot t . Nagyobb kölcsön csak a rima-
szombati tanodánál jeleztetet t ; a többi egyházak kölcsönt nem vettek 
igénybe, ami igen örvendetes tény. 

VIII, Irodalmi munkásság, 
Wéber Samu bélai lelkész „Bilder aus der Kirclieiigeschiclite" czimü 

tankönyve és Schumann Sándor iglói taui tó „Magyar olvasó ós nyelv-
könyv, német tannyelvű népiskolák számára" czimü tankönyve, második 
javí tot t kiadást ér tek. 

Gratz Mór VII b. v. esperes a „Nach der Schicht" czimii lapot 
szerkeszti. 

Hörk József a „sáros-zempléni ev. esperesség monográfiáját i r ta s 
adta ki, több lapba dolgozott mint munkatárs, a tisza kerületi ev. püs-
pökök életrajzát most rendezi sajtó a lá ; dr. Horváth Ödön, dr. Szlávik 
Mátyás, Mayer Endre és Albert József szakközlönyökben, helyi és orszá-
gos lapokban adtak ki dolgozatokat. 

Ziman János önálló lap szerkesztésével gyarapí t ja munkás tevé-
kenységét. 



A gyűlés osztatlan figyelemmel és élénk érdeklődéssel hall-
gatván meg ezen. az egyházi és iskolai élet minden ágaira 
kiterjeszkedő s nagy gonddal készült püspöki jelentést, mint 
ujabb bizonyítékát annak, hogy püspök ur, egyházkerületünk 
Sionának e bű és éber őre a gondjaira bizott egyházak iskolák 
és egyéb intézetek szent ügyét szivén viselve, azoknak felvi-
rágoztatását folytonosan lankadat lan buzgalommal munkál ja : 
nékie a lefolyt évben is tanúsí tot t üdvös munkásságáért köszö-
netet szavaz, te t t intézkedéseit helyesli s üdvös de nehéz fela-
datainak további sikeres megoldásához az ég Urától ép erőt 
és áldást kiván. 

Ugyanezen jelentés fonalán: 
1 Ő cs. és apostoli királyi felségének, azon fejedelmi 

kegyéért, melynél fogva ez évben is trónja zsámolyához biza-
lommal já ru l t több szegény és szűkölködő egyházunknak hoz-
zája segélyért kiáltó esdeklő szavát legkegyelmesebben meghall-
ga t ta : a gyűlés jobbágyi hódolattal teljes hálás köszönetet szavaz, 
egyszivvel óhajtva, hogy országunk atyjának fölkent fejére a 
kegyelem Istene gazdagon öntse ki áldásainak bőségszaruját. 

2. Nemkülönben hálás elismerést szavaz a gyűlés az or-
szágos kormánynak, valamint minden egyes adakozóknak és 
jólteyóknek a jelentésben felsorolt kegyes adományaikért . 

3. Egyházi és iskolai életünk a lefolyt évben elhunyt s  
ugyanezen jelentésben elősorolt jeleseinek, ezek között különösen 
és névszerint néhai dr.Vandrák András jubilált collegiumi tanárnak, 
ki ezerekre menő s minden magasztos eszméért s azok fenkölt 
lelkületű apostolaiért hevülni magától tőle, a feledhetetlen drága 
Mestertől tanul t hálás tanítványainak szivében amúgy is maga emelt 
magának márványnál és ércznél becsesebb emléket, és néhai 
csetneki Jelenik István érdemekben gazdag, munkás collegiumi 
és sáros-zempléni esperességi felügyelőnek, ki a collegium javára 
örök időkre tet t évjáradékos alapítványával nevét e tisztes fő-
tanoda falai között minden időkre élővé tette, áldott emlékét a 
gyűlés e jkönyv lapjain is hálás kegyelettel siet megörökíteni. 

4. A tátra-al jai és a VI városi esperességek elnökségeinek 
ismert buzgalmától és erélyétől bizton elvárja a gyűlés, hogy 
a folyó évben nevezett esperességek kebelében megtartott püspöki 
egyházlátogatás alkalmával történt püspöki intézkedéseknek kése-
delem nélkül sietendenek foganatot szerezni, intézkedéseik ered-
ményéről a jelentés a jövő évi ker. gyűlésre el váratván. 

5* 
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Y. (M.) Olvastatott a kir. vallás és közoktatásügyi minisztériumnak a 
magyar nyelv kötelező taní tása érdekében püspök úrhoz is intézett követ-
kező körrendelete: 
20310 sz. 

Fötiszteletü Czékus István urnák tiszai ág. h. ev. sup érint ende ns nek. 

„Az 1879 évi XVIII törvényczikk elrendelte a magyar nyelv köte-
lező tan í tásá t az összes népoktatási tanintézetekben, és ámbár ismételten 
intézkedtem az emiitet t törvényczikk pontos végrehaj tása iránt, a taní-
tók alkalmazásánál és a magyar nyelvnek a tantervbe felvételénél az 
iskolafentartók igen gyakran tek in te ten kívül hagyják a törvény határo-
zott rendelkezéseit. 

Midőn ezúttal a kir. tanfelügyelőket korábban kiadott rendeleteimre, 
különösen pedig az 1879 évi XVIII t. cz. végrehaj tása tárgyában, 
187 9 évi juniushó 29-én 17284 sz. a. kelt rendelettel kiadott „Uta-
sí tás" minden egyes pontjára ujolag figyelmeztettem, egyszersmind a 
következőket rendeltem el: 

1) Letelvén az 1879 évi XVIII t. cz. 2 és 3 §§-aiban megálla-
pítot t határidők, ezennel érvénytelennek és semmisnek nyilvánítom,, mint 
a törvény 2 §-ával ellenkező intézkedést, mindazon egyénnek rendes, 
segéd vagy ideiglenes tanítóul tör tént megválasztatását és alkalmazását, 
ki 1882 évi junius hó 30-tól kezdve tanítói oklevelet nyert, daczára, 
hogy a magyar nyelvet beszédben és Írásban annyi ra el nem saját í tot ta , 
hogy azt népiskolákban taní thassa, vagy ki a képezdei tanfolyamot akár 
magán uton, akár tanintézetben 1882 évre vagy azután végezte és a 
magyar nyelvet taní tani szintén nem képes. 

2) Hasonlóképen érvénytelen az 1879 évi XVIII t. cz. 3 §-a ér-
telmében azon egyéneknek 1883 évtől fogva népiskolai rendes, segéd 
vagy ideiglenes tanítókul történt alkalmazása, kik magyarul taní tani nem 
képesek és oly községekben nyertek állomást, hol magyar és nem magyar 
ajknak vegyesen laknak, vagy ha ily községekben 1879 évtől 1883 
évig a tanítói állomások betöltésénél a magyar nyelvet tudók mellőzésé-
vel 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 népiskolában tanítani 
képesek nem lévén, a törvény 3 §-a daczára azt mindeddig elsajátí tani 
nem igyekeztek és a magyar nyelvi képesítő vizsgát le nem tették. 

Ha az illető tanitó képességgel birna ezen vizsga letételére és erre 
magát kötelezi, úgy megengedem, hogy e czélból egy évi batáridő adassék 
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neki; ellenkezőleg csak azon kivételes esetben maradhat állomásán, ha 
helyettesítésére kellően képesített tanitó alkalmaztatik. 

Azon tanítók mellé, kik 1872 év előtt végezték a képezdei tanfo-
lyamot és nyertek tanítói oklevelet, de a magyar nyelvnek népiskolában 
taní tására nem képesek, a magyar nyelvből is képesítet t segédtanító 
alkalmaztassák. 

4) Az 1879 évi XYIII t.. ez határozatainak minél pontosabb vég-
rehaj tása czéljából, a kir. tanfelügyelő a szükséges okmányokat, esetleg 
ezek hiteles másolatait az iskolaszék utján az érdekelt tanítótól bekövetelheti. 

Annyival inkább jogosítva van erre, mert az 1875 évi XXXII t. cz. 
értelmében a tanítók az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe belépésre kötelezve 
lévén, szükséges a tanítók okmányait a felvételre való jogosultságuk 
megállapítása czéljából is megvizsgálni, és meggyőződést kell szerezni 
arról, hogy bir-e a tanitó a nyugdíjintézetbe felvételhez megkívántató kellé-
kekkel, melyekhez az 1879 éviXVIII t. cz. által követelt képesítés is tartozik. 

Miként pedig a kir. tanfelügyelő, az 1875 évi junius hó 4-kén 
13036 sz. a. kelt rendelet szerint, közvetlenül szerzi be az orsz. tanítói 

nyugdíjintézetbe felvételhez szükséges adatokat , ugy ezen okmányokat 
is köteles bekivánni. 

5) A nem magyar tannyelvű vagy vegyesen magyar és nem magyar 
tannyelvű iskolák tanítóinak képesítéséről ezek alapján tudomást szerez-
vén, amenyiben az 1) 2) és 3) pontokban emiitett esetek egyike fenforog, 
a kir. tanfelügyelő az illető egyházi főhatóságot erről azonnal értesiti, a 
tanítói állomás sürgős betöltésére 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 megál-
lapított képesítésnek. 

6) A mely magán iskolák az 187 9 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 ér-
telmében a kir. tanfelügyelő a népoktatási tanintézetek tantervei t beki-
vánván, vizsgálja meg, hogy a magyar nyelv azokban a törvénynek meg-
felelően kellő kiterjedésben véte te t t e fel s legyen gondja arra, hogy a magyar 
nyelv az iskolákban miként taní t tat ik. Mivel pedig a nem magyar tan-
nyelvű népiskolák tantervét megállapítottam és az illetékes hatóságok-
nak annak idején megküldtem, a kir. tanfelügyelő különösen figyelmet 
fordítani tartozik azon körülményre, vájjon a népiskolák tantervei az 
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1879 évi XVIII t. cz. 4 §-ának utolsó pontja szerint az általam kiadott 
tantervhez alkalmaztattak-e. 

8) A nem magyar tannyelvű tanitó- és tanitónőképezdékre nézve a 
kir. tanfelügyelő a törvény 1 és 2 §§-ai, valamint a 6 §. 1 pontjában 
foglaltak alapján, az elől említett „Utas í tás" II. fejezete ertelmében el-
járván, a tapasztal takról jelentését megteszi. 

Az 1879 évi XVIII t. cz. 6 § ának 1 pontja értelmében érvény-
telen és semmis mindazon tanítói képesítő oklevél, mely nem magyar 
tannyelvű tanítóképző intézeteknél, 1882 évi junius hó 30-tól fogva a 
kir. tanfelügyelő vagy ál talam kinevezett helyettesének aláírása nélkül 
adatott ki, és egyáltalában érvénytelen a törvény 2 ^-a értelmében 
mindazon tanítói oklevél, mely az említett határnaptól fogva oly egyén-
nek adatot t ki, a ki a magyar nyelvet beszédben és írásban annyira el 
nem sajátírotta, hogy azt a népiskolákban taníthassa. 

9) A mely népoktatási tanintézetben a tanterv megáll ipitása, a ta-
nító képesítése, vagy a magyar nyelv tanításának eredménye az 187 9 
évi XVIII t. cz. követelményeinek meg nem felel, azon tanintézet tör-
vényszerű rendeltetésének eleget nem tehet s a hiányok haladéktalan 
pótlására van szükség. 

Miért is t isztelettel felkérem Főtisztelettiségedet, hogy az előzőkben 
foglaltak szerint, a kellő intézkedéseket azonnal megtenni és a kir. tan-
felügyelőt az 1879 évi XVIII t. cz. végrehaj tásánál hathatós támoga-
tásában részesíteni méltóztassék, hogy a tanintézetek az 1 885/e tan-
évre a netalán tapasztalandó bajok orvoslása után kezdhessék meg 
működésüket. 

Ha azonban a hiányok pótlására mindaddig mi sem történnék, űgy 
az 1879 évi XVIII t. cz. 6 §-ának 3 pontjában foglalt határozott ren-
delkezés szerint az 5%-os iskolai adó kivetése fog elrendeltetni. 

Azon tanítók, kik nem magyar állampolgárok, magukat honosíttatni 
ta r toznak; szintúgy kötelesek azok, kik külföldön nyert képesítési oklevél-
lel birnak, a megszabott pótvizsgák letétele után oklevelöket nostrificál-
ta tni . Ezekre nézve 1881 évi 4832, valamint 1882 évi 15863 es 
18257 számú körrendeleteimben részletesen intézkedtem. 

A kir. tanfelügyelőket jelen rendeletem gyors és pontos végrehajtá-
sára utasí tván . ismételten tisztelettel felkérem Főtisztelettiségedet, hogy 
sajá t részéről a szükséges intézkedéseket mielőbb elrendelni méltóztassék. 

Budapest, 1885 május 28-án. Trefort s. k. 

E rendeletet örömmel és elismeréssel veszi a kerület tudo-
másul és annak az esperességekkel, miheztartás és végrehaj tás 
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végett való közlését elhatározza, s ezzel egyidejűleg az 1882-ik 
évi egyetemes gyűlés jkönyvének 5-ik pontjában foglalt azon 
határozatát , a mely szerint pánszláv szellemű papok és tanitók 
egyházak és iskoláknál nem alkalmaztathatnak, az esperessé-
geknek újólag is figyelmébe ajánlja. 

VI. (H.) Olvastattak a nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi minisz 
teriumnak Budapesten f. 1885-ik évi márcz. 31-én 4 8 4 0 4 / 1 8 8 4 sz. a.-, 
továbbá f. 1885-ik évi junius hó 20-án u. a szám alatt-, f. 1885-ik évi 
augusztus 3-án 20154 szám ala t t és folyó 1885-dik évi augusztus 
20-án 20018/1 885 sz. a. kelt s püspök úrhoz intézett rendeletei, 
melyekben a közegészségtannak a jogakadémiákon, úgyszintén ennek s az 
életmentéstannak a tanitóképzó intézetekben legalább egy-egy — és 
pedig lehetőleg a nyári — félévben, heti 2 — 3 órában leendő taní tását 
oly módon rendeli el, hogy e tantárgynak a jogakadémiákon leendő elő-
adására nézve, a főbb irányelvek tekintetében tájékoztató tantervet is 
közöl s az előadó tanárnak díjazására az ezen tantárgy után szedendő 
külön tandíjnak száz forintig leendő kiegészítését is kilátásba helyezi, 
végül pedig ugyanezen tantárgynak a középiskolákba leendő behozatalát 
is előre jelezi, de egyelőre még függőben ta r t ja , megjegyezvén, hogy ezen 
tantárgynak a középiskolákban való előadására majdan kizárólag képesí-
tendő okleveles egészségtan-tanárok szakszerű kiképzése czéljából a buda-
pesti és kolozsvári egyetemeken külön egészségtan tanári gyakorló és 
minősítő tanfolyam fog ny i t t a tn i . 

A gyűlés elismeréssel fogadván a fent tisztelt miniszté-
riumnak ezen közhasznú tárgyra is ki ter jesztet t gondoskodását: 
utasí t ja a collegium elöljáróságát, hogy a közegészségtannak 
— illetve ezzel kapcsolatosan az életmentés-tannak — a jog-
akadémián, valamint a hit tani és tanítóképző intézetekben egy-
egy — lehetőleg a nyári — féléven át heti 2 — 3 órában 
leendő előadatásáról, s különösen ezen tantárgy előadására vál-
lalkozó alkalmas egyénről gondoskodjék s a nm. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnál kérvényileg kieszközölni igye-
kezzék, miszerint ez annak részére, ki e t an tá rgya t a jogaka-
démián fogja előadni, a 100 fr tnyi t iszteletdijjat egészben és 
minden levonás nélkül kegyeskedjék megszavazni. — Ezzel 
egyidejűleg felhivatnak a középtanodák elöljáróságai is, jó eleve 
lehetőleg oda hatni, hogy az ott helyben lakó orvostudorok 
vagy ott letelepedni szándékozó szigorló orvosok közül arra 
alkalmas egyének, a fent jelzett egészségtani gyakorló és minő-
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sitő tanfolyamra magukat felvétetve, e tárgy előadására a sza-
bályszerű képesitést megszerezzék. 

VII. (T.) Olvastatott a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumnak 1885 évi február hó 25 ről 2220 sz. a. ke l t rendele te , 
melyben az 1883 évi juliushó 17-kén 1863 sz. a. kelt körrendeletének, 
a lelkészeket a hozzájuk bélyegteleniil vagy szabályellenesen bélyegezve 
érkezett hirdetési bizonyítványok s egyéb okiratok és beadványokra 
nézve, a hivatalos lelet felvételére és az illetékes pénzügyi hatóságokkal 
leendő közlésére kötelező pont ja oda módosittatik, hogy a lelkészek, a 
bélyegköteles i ra tokra nézve, a hivatalos lelet felvétele i ránti kötele-
zettség alól felmentetnek azon esetre, ha a netán bélyegtelenül vagy 
szabályellenesen bélyegezve hozzájuk érkező vagy előttük felmutatott ok-
iratokat vagy kérvényeket el nem fogadják, ellenkező esetben azonban a 
hivatalos lelet felvétele i ránt , az illetéki szabályok 217 §-nak határo-
zatai értelmében — az idézett szabályok 117 § a 1-ső pontjában és a 
118 §-ban foglalt büntetés terhe a la t t — eljárni kötelesek. — 

Ezen rendelet tudomásul vétetvén, kellő alkalmazkodás 
végett a lelkészek figyelmébe ajánltat ik. 

VIII. (F.) Olvastatot t a nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak Budapestenf. 1885-ik évi aug. 8-án 25355 sz. a. kelt leirata, 
melyben tudatja, hogy Dr. Kállay Adolf karlsbadi fürdő-orvos hazánkfia, a jelen 
évtől kezdve mindaddig, mig ottani orvosi működése tar tani fog, a magyaror-
szági középiskolai tanárok és községi tanitók részére két-két helyet ala-
pit a karlsbadi fürdőben oly formán, hogy évenként, és pedig augusztus hó 
1-től kezdve szeptember hó végéig felváltva, két tanár és két tanitó val-
láskülönbség nélkül, (kik a tankerületi főigazgatók, illetve a megyei tan-
felügyelők a jánla tára a vallás- és közoktatási miniszter ur által fognak 
kijelöltetni) fog ott nemcsak ingyenes lakásban, gyógykezelésben és 
gyógyszerekkel való ingyenes ellátásban részesülni, de az ajánlattevő or-
vos a kijelöltek részére még olcsó vagy legalább mérsékelt áron való 
étkezésről is fog gondoskodni. 

Dr. Kállay Adolf hazánkfia nemes emberbarát i a jánlata elis-
merőleg vétetvén tudomásul, az azt igénybe venni kívánók felhi-
vatnak, hogy erre vonatkozó kérvényeiket a fent jelzett minisz-
teri leiratban foglalt utasításhoz képest, a gyógykezelés szük-
ségességét igazoló orvosi-, valamint az anyagi helyzetűkről 
szóló hiteles bizonyítványok csatolása s annak kijelentése 



mellett, váljon a kedvezmény élvezetébe auguszt. vagy szept. 
havában, kivánnának-e lépni, mindenkor legkésőbb az illető év 
julius havának l - ig a vallás- és közoktatási miniszter úrhoz ter-
jeszszék be. 

IX. (M.) A főrendiház reformjáról szóló törvény és ebből kifolyólag 
a protestáns egyházaknak a főrendi házban való képviseltetése kerülvén 
tárgyalás a lá : 

a közgyűlés e törvényt — azon reményben, hogy az annak 
idején közegyetértéssel olyképpen fog kibővittetni, miszerint 
valamennyi kerületi felügyelő és püspök a főrendi ház tagjai 
közzé fog felvétetni — örvendetes tudomásul veszi. 

X. (F.) Jelentéstételre hivatván fel az esperességek elnökségei ar ra 
nézve, keresztül vitetett-e és mily mérvben a folyó évi januárhó 1-sejével 
életbe lépett uj egyházkerületi rendezet és az arra vonatkozó „utasítások" 
értelmében szükségessé vált szervezkedés úgy magoknak az esperességek-
nek, mint a kebelbeli egyes egyházaknak és tanodáknak körében s az ezen 
felhívás folytán e^perességenként a gyűlés szine előtt t e t t jelentésekből 
kiderülvén, miszerint az uj alapon szükségessé vált ezen szervezkedés, 
névszerint a rendezetben előirt hivatalos testületek újból való megalakí-
tása s a nem élethossziglan betöltendő hivatalos állások újból való be-
töltése az egyes esperességek, egyházak és tanodák körében részint már 
megtörtént, részint pedig folyamatban van : 

a gyűlés a már megtörtént szervezkedés eseteit tudomásul 
véve elvárja, hogy ahol az még be nem fejeztetet t volna, ezen 
szervezkedés egyházkerületünk egyházi és tanodai életének 
minden fokozatain szabályszerűen és haladéktalanul keresztül 
vitessék, minek megtörténtéről az egyes esperességek a jövő 
évi kerületi gyűlésen megteendik jelentésüket. 

XI. (H) Elnöklő püspök ur bemutat ja Farbaky József egyházkerü-
leti főjegyzőnek, jegyzőtársai nevében is szerkesztett, s tisztségükről 
az uj „Rendezet" szellemében lemondásukat magában foglaló nyilatkozatát. 

A gyűlés, tekintettel a kerületi gyűléseinken tollvivői mi-
nőségében már 17 év óta működő egyházkerületi főjegyző, s  
átalában az egész jegyzői karnak eddigi sikeres működésére: 
tűinek tagjait , névszerint Farbaky József főjegyzőt, Zelenka Pál 
egyházi-, Dr. Marko Sándor és Marton János világi jegyzőket 

' állásukban egyhangúlag újonnan megerősítette. 
6 
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Hörk József, az eperjesi ág. ev. ker. collegium e. é. igazgatója szin- * 
téli bejelenti az egyházkerületi levéltárnokságról való lemondását. 

Állásának tovább viselésére a gyűlés által szintén felkéretett . 

Az nj szervezkedésből kifolyólag az egyházkerületi törvényszék is 
újból megalakítandó lévén, tagjaiul megválasz ta t tak: 

a) a világiak részéről a nyolcz esp. felügyelő, Bánó Jó-
zsef, Gaál János, dr. Glósz Károly, dr. Herczogh Árpád, Ko-
vácsy János, Kubinyi Albert, Madarász Samu, dr. Markó Sán-
dor, Marton János, dr. Mosánszkv Győző, Palugyay Gusztáv, 
dr. Schmidt Gyula, Sebők Pál, Somogyi Gyula, Spóner Andor, 
Stbymmel Samu, Szerecsen Lajos, Szontagh József, Szontagh 
Márton, Szontagh Pál, Wielaud Arthur, — 

b) az egyháziak részéről a nyolcz főesperes, Bal tazár 
Antal, Buzágh János, Csiskó János, Dianiska Andor, Farbaky 
József, Glauf Pál, Jus t Samu, Linberger István, Materny János, 
Mikola György, Novák Mihály, Strauch Béla, Tburóczy Pál, 
Weisz Antal és Zelenka Pál, — 

c) a tanárok részéről Flórián Jakab, Grósz Ernő, Hajcsi 
Sándor, Hörk József, Kramarcsik Károly, Pákh Károly és 
Ziman János. 

XII. (H.) Olvastatot t az eperjesi collegium kerületi felügyelőjének, 
Bánó Józsefnek Eperjesen 1885 szeptemb. 6-án kelt, s ezen állásáról 
való leköszönését magában foglaló nyilatkozata. 

A gyűlés a legőszintébb sajnálat ta l veszi tudomásul az 
érdemdús és közszeretetben álló collegiumi kerületi felügyelő-
nek, hosszú éveken keresztül viselt állásáról való — s ez alka-
lommal visszavonhatlanul kijelentett — lemondását, s az ál-
dozatkészségért, oda adó buzgó fáradozásér t s önzetlen ügyszere-
tetért , melyek dicsteljesen betöltött állásában való ténykedését 
mindenha jellemezték, neki jegyzőkönyvi bálás köszönetet szavaz. 

Ezzel kapcsolatosan az egyházkerületi közgyűlés az eként megürült 
collegiumi kerületi felügyelői állást betölteni óha j tván: 

arra Keczer Miklós, cs. kir. kamará i t és országgyűlési kép-
viselőt választja meg egyhangúlag. 

Ezzel egyidejűleg ezen collegiumi kerületi felügyelő hatáskörének 
határozot tabb körvonalozása czéljából 
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Bánó József elnöklete a la t t Sztehlo János, Csiskó János 
Brósz Jónát és Márton János küldetnek ki az eperjesi colle-
giuni elöljáróságával együtt, véleményes jelentésük a jövő évi 
ker. gyűlésre elváratván. 

XIII. (T.) Olvastatott a lőcsei egyháznak múlt 1884-ik évi junius 
2-án megtar tot t közgyűléséből kelt s a VI sz. k. városi esperesség által, 
annak m. é. julius 8-án Kassán megtartot t közgyűléséből pártolólag ide 
ter jesztet t indítványa, melyben nevezett egyház a folyó évi január hava 
l-jével életbe lépett „Rendezet" 24 §-a c) pontjának s ezzel összefüg-
gőleg a 341) §-nak, nemkülömben azon szakaszoknak, melyek az esperesek-
nek a papválasztások körül gyakoriandó jogait szabályozzák, megváltoz-
ta tásá t kéri, esetleg pedig, az anyagi és szellemi erők figyelembe véte-
lével. a vagyonkezelésnél falusi és városi egyházközségek között különb-
séget tenni kiván. 

A folyó évi január 1-től, mint az uj „Rendezet" életbe-
léptének kezdetétől lefolyt idő nagyon is rövid lévén arra, hogy 
az alat t a gyakorlat az uj Rendezetnek akár előnyeit, akár 
hiányait már k imuta tha t ta volna: az inditványt, mint idő-
előttit, a kerületi gyűlés tárgyalás alá vehetőnek nem ta r t j a . 

XIV. (F.) Olvastatott a inult 1884-ik évi kerületi közgyűlés 
jkönyvének XL pont jában az eperjesi collegiumnak s a kebelbeli közép-
tanodáknak a kerületi gyűlésen leendő önállóbb képvisel tetősére vonat-
kozó javaslattétel czéljából kiküldött bizottságnak Eperjesen m. 1884-ik 
évi deczember hava 29-én kelt munkálata, melyben javasolja, hogy a 
kerül, gyűléseken az eperjesi collegium, mint kerületi főtanoda, egy 
egész, a kebelbeli, jelenleg fenálló teljes középtanodák, u. m.: a kézs-
márki, a rozsnyói és az iglói, valamint a még ezután netalán teljes kö-
zéptanodákká kiegészitendő tanintézetek egy-egy fél esperességi szava-
zatnak beadhatására jogosít tassanak fel oly módon, hogy egy-egy espe-
resség és az eperjesi collegium szavazata kettőnek-kettőnek, a többi 
teljes középtanodának szavazata egynek-egynek vétessék, kivéve azon 
eseteket, midőn az esperességekre és egyházakra kivetendő oly teherről 
van szó, melyeknek viseléséhez a tanintézetek nem járulnak s mely 
esetekben ezek a szavazástól tartózkodni fognak; hogy továbbá a kerületi 
collegium s a tel jes középtanodák, mint a kerületi gyűlésen a fenebbiek 
szerint szavazat-befolyással birandó testületek egy esperességnek se 

legyenek alkotó részei, mig a nem teljes és igy kerül, jeleggel fel nem 
6* 



44 — 

ruházott tanodák egy-egy egyházat megillető jogosultsággal gyakorolják 
az uj egyházrendezet értelmében úgy illető esperességíik gyűlésein (90 §.). 
valamint — illető esperességíik képviseletének kiegészítő része gyanánt 
s azzal együttesen (115 §.) — az egyházkerületi gyűlésen is jogaikat. 

Ezen nagyfontosságú javaslat, alkotmányos tárgyalás czél-
jából, az esperességekhez, egyházakhoz és tanintézetekhez kül-
detik le oly utasítással, hogy az esperességi elnökségek, espe-
rességiiknek a kebelbeli egyházak (és tanintézetek) meghallga-
tásával megalkotandó idevágó munkálataikat hova-előbb ju t tas-
sák a kerületi elnökség kezeihez, mely szükség esetén az 
esperességi véleményeknek — mielőtt azokat a jövő évi ker. 
gyűlés elé terjesztené — előzetes egyeztetésére nézve is meg-
teendi intézkedéseit, 

Ezzel kapcsolatosan olvastatott a kézsmárki lýceum pártfogósági 
közgyűlésének Kézsmárkon folyó évi augusztus hava 15 ik napján kelt 
terjedelmes emlékirata, melyben „kerületi jellegének" fentar ta tásá t , a 
„pártfogósága iránti viszonynak" ezentúl is az 17 60-ban létrejött 
„coalitio" és az 1839-ben kötött „amica" határozatai szerint teljes 
érvényben meghagyását, egyes esperesség fenhatósága alóli feloldoztatá-
sát s az egyházkerületi gyűléseken sajá t küldöttei által leendő képvisel-
tetését és szavazati joggal leendő el lá t ta tását kérelmezi 

Ezen emlékirat tar talma szoros összefüggésben lévén a 
jelen pont első részében tárgyal t bizottsági munkála t ta l : az 
esperességek, egyházak és tanodák felhivatnak, hogy ama bizott-
sági munkálat érdemleges tárgyalásánál ezen emlékirat kívá-
nalmaira is terjeszszék ki figyelmüket. 

XV. (H) Elnöklő püspök ur indítványozza, hogy egyházkerületünk 
buzgó főjegyzője Farbaky József, az „Utasí tások" végleges szövegezésé-
nek, összeállításának és kiadásának nagy fáradsággal j á r t munkájáért 
100 fr tnyi tiszteletdíjjal jutalmaztassák. 

A gyűlés a javaslatba hozott 100 f r t t iszteletdíjnak a 
közigazgatási pénztárból leendő kifizetését elrendeli 

XVI. (T.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXXII-ik 
pont ja szerint az egyházkerületünk kebelében szervezendő felsőbb fokú 
leánynevelés ügyében kiküldött bizottság véleményes jelentést tesz. E 
szerint a tervezett felsőbb fokú leánynevelő intézetnek az tűzendő ki 
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czéljául, hogy az elemi tanfolyamot bevégzett leányoknak a miveltebb 
családok igényeihez mért, évangyéliomszen'i egyhnzias szellemtől átha-
tott s iskolailag teljesen hefejez. tí, kiképzést nyújtson. E végből az intézet, 
a férfi és a női tanerők vegyes alkalmazása, s a közoktatási törvény 
figyelembe vétele mellett, két-, legfeljebb három osztályú s ugyanannyi 
évi tanfolyami! legyen. Az olcsóbb liozzáférlietés és a tömegesebb látó* 
gatot tság elérése, de kiváltképcn a többi hitfelekezetek hasonfuku és 
irányú tanintézeteivel való sikeresebb versenyezhetés szempontjából fel-
tétlenül kívánatos, hogy az intézettol kapcsolatosan, az azt, igénybe venni 
akaró növendékek számára benlakás szerveztessek. Amennyiben pedig a 
tapasztalás félreismerhetlen tanúsága szerint, egyházkerületünk körében 
a családok igényei, a leányok iskoláztatása szempontjából, az illető vidék 
nyelve szerint megoszlanak: ennek megfelelően legalább két leánynevelő 
intézet felállítása válnék szükségessé, még pedig egyike az egyházkerület 
alsó, másika pedig felső videkének valamely városi egyházában. Ha az illető 
vállalkozó egyházak ezen két intézet felállításához az egyházkerület ré-
széről az erkölcfi támogatáson kívül még az anyagi segélyezést is igé-
nyelnék : ezen segélyezés ajánlatba hozatik s annak fedezeti forrásául az 
egyházkerület által élvezett .állami segélynek arra meghatározandó része 
jelöltetik meg. 

Ennek kapcsán jelenti a bizottság, hogy elemi leányiskolájuk 
jelen szervezetét, az osztályok és a tanerők számát, a felállítandó 
leánynevelő intézetnek szervezeti tervét és részletes költségvetését s az 
intézet létesítéséhez az egyházkerülettől igényelt segély mennyiségét ki-
mutató ajánlataik beadására felhivattak az iglói, dobsinai, kézsmárki, 
eperjesi, rozsnyói, miskolczi, nyíregyházi és rimaszombati egyházak. 

Ezek közül Miskolcz, beadott javasla tá t visszavette; a leánynövelde 
szervezése és feláll í tására — hivatkozással jelen nehéz körülményeikre — 
nem vállalkoztak Igió, Kézsmárk, Nyíregyháza, Riuia-szombat; Dobsina 
óhaj t ja ugyan a tervezett felsőbb fokú leány-nevelő intézet egyikét kebe-
lébe fogadni, amennyiben azonban óhaja mellett határozott ajánlatot nem 
tesz, kérelmét a bizottság elbírálás alá nem veheti. 

Eperjes, beadott a jánlatában, egy 3 osztályu felsőbb leányiskola fel-
állítása és feiitartásálioz évi 3000 frtot, Rozsnyó egy 4 osztályu polgári 
iskola fentartásáboz évi 2000 frtot. egy 2 osztályu továbbképző felső 
leányiskolához pedig évi 1000 frtot kér a kerülettől. 

Tekintve már, hogy ugv Eperjes, mint Rozsnyó, a protestáns szellem 
és érzület megvédése és ápolása szempontjából, egy-egy felsőbb leánynevelő 
intézet felállítását különösen igényelő helyek; tekintve másrészt, hogy a 
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kerület nagyobb mérvű anyagi támogatást nem nyújthat,: a bizottság 
ugy az eperjesi mint a rozsnyói egyház részére, az intézet czélszerften 
rendezett felállítása alkalmával,az államsegélyből folyóvá teendő 1 0 0 0 — 1 0 0 0 
forint megszavazását véleményezi, bevárandónak vélvén Eperjesnek, a be-
rendezésre vonatkozólag, részletesb és teljesen megállapított javaslatát. 

A gyűlés a bizottságnak, az ev. közegyház létérdekét a 
legközelebbről érintő, ép oly fontos, mint amennyire sürgős 
felsőbb fokú leánynevelés kérdésében tett jelentését tudomásul 
vévén, javaslatát magáévá teszi s az eperjesi és rozsnyói 
egyházaknak, egy-egy — j u t á n y o s , legfeljebb havi 25 f r té r t teljes 
ellátást nyújtó benlakásra berendezett — felsőbb leányiskola fel-
állítása és megnyitása alkalmával az államsegélyből folyóvá 
teendő 1000 — 1 0 0 0 fr tot megszavaz, elvárván az eperjesi egy-
háznak a berendezésre vonatkozólag részletesb és teljesen 
megállapított javaslatát . 

XVII. (F.) A mult 1884-ik évi egyetemes közgyűlés, jkönyvének 
25-ik pontjában ar ra híván fel egyházkerületünket, hogy a 4-ik tanfo-
lyammal kibővített eperjesi hit tauintézetének uj szervezetét és tanrendet 
a legközelebbi egyetemes gyűlésre mutassa be : 

határoztatot t , hogy egyházkerületünk ezen felhívásnak a 
folyó évi egyetemes gyűléshez benyújtandó s ezen kerületi köz-
gyűlésünkből keltezendő következő felterjesztéssel teend eleget: 

Méltóságos és Főtisztelendő egyetemes egyházgyűlés! 

A tiszai egyh. kerület, igaz evang. szellemtől vezéreltetve, min-
denkor készséggel ragad meg minden alkalmat, figyelembe vesz min-
den felmerülő mozzanatot, mely a protest, theologiai tudomány igaz, 
józan fejlődésére hatással bir. 

Örömmel fogadta a méltóságos és főtiszt, egyetemes gyűlésnek 
azon bölcs intézkedését, melynek czélja a theol. tudomány bővebb és 
alaposabb taní tása s ez által közvetve az évangy. egyházi élet mind-
inkább magasabb felvirágoztatása a magyar protestantismus terén. 

A mily nagy örömmel fogadja, ép oly lelkiismeretes módon tö-
rekszik a czélszeriinek felismert bölcs intézkedést érvényre jut tatni 
Eperjesen létező bittanintézetében, mely két évszázad óta gyakran ne-
héz időkben hű munkásnak bizonyult az Ur szőllőjében, a mennyiben 
az egyházaknak, iskoláknak derék oktatókat , lelkes vezérférfiakat nevelt. 
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Nagy gonddal, áldozatkészséggel és kegyelettel ápolja a tiszai 
kerület ezen intézetét , mely a dicső alapitók világos aka ra ta szerint 
minden körülmények közt hirdesse, terjeszsze az Istennek sz. igéjét, 
magyarázza igaz évangy. szellemben a protest, vallásigazságokat és a 
tudományokat . 

A helyi viszonyok absolute követelik, hogy az eperjesi hi t tanintézet 
mindenkor magasra lobogtassa az évangy. szellem és a protest , tudo-
mány zászlaját , mely alá, mint a szellemi szabadság és az igazság 
lobogója alá, szivesen seregeinek a hivek. Az Eper jes közelebb s tá-
volabb környékén tömör katholicismus nagy ha ta lmat fejt ki a külön-
fajú és a jkú népek közt. — Ezzel szemben nagy feladata, valóban 
évangy. missiója van az eperj . collegiumnak, de főleg a h i t t an in téze t -
nek vallási és nemzeti szempontból. 

Ki csak némileg ismeri felső Magyarország pro tes tant i smusának 
múlt ját , á tér t i annak je lenjét , és abból következtetést von a jövőre : 
bizonyára szivéből óha j t j a és erejéhez képest te t t leg elősegíti az eperj. 
h i t tanintézet minél nagyobb felvirágzását , anyagi és szellemi gyara-
podását annál is inkább, mivel köztudomásu dolog, hogy ezen intézet 
magyar hazafias szellemben neveli, vezeti növendékeit és az évangyé-
liom igaz szellemében t a n í t j a a theol. tudományt . És hogy ez igy 
van, arról legközelebbi időkben személyes tapasztalásból győződött 
meg néhai báró Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő, ki ezt 
be is je lente t te az egyetemes gyűlésnek 1881-ben. 

Az emii tet t nagyfontosságú körülményeket méltányló figyelembe 
vévén a tiszai egyli. ke rü l e t : h i t tanintézetének emelését vette czélba, 
midőn inult évben nyomós okoknál fogva kibővitet te ezt 4 évfolyamra, 
hogy ez által annál i nkább felelhessen meg az egyetemes gyűlés azon 
k ivána tá iuk , hogy az eper jes i h i t t au in téze t alkalmazkodjék az egye-
temes theologiai akadémia tantervéhez és vizsgálat-módozatához. 

A theol. akadémiai t an te rv beha tó tanulmányozásából meggyőző-
dött, a tiszai e. kerület arról , hogy czélszerü berendezés mellett 4 év-
folyam alat t 4 theol. t aná r addig is, mig a tanerő szapor i t ta that ik , 
egy kis erőmegfeszitéssel, kellő mérvben — minden felületesség kike-
rülésével — előadhat ja az akad. t an te rvbe foglalt t an tá rgyaka t , 
némely nem absolute kötelező, inkább mellékesnek ta r to t t és a hit-
tanulónak szabad tetszésére bizott tá rgyak kivételével. 

Midőn a t iszai e. kerület autonom jogával élvén, a negyedik évfolya-
mot berendezte az eperj. h i t tanintézetben, nem vezette őt hiúság, dics-
vágy, az egyetemes theol. akadémiával szemben ellenzéki viszketegség, 
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hanem igen is a felismert lehetőség, czélszerüség és szükségesség. Kü-
lönösen annak szüksége, hogy azon növendékek is, kiknek szűk anyagi 
viszonyaik nem engedik, hogy egy negyedik költséges évet töltsenek 
akár az akadémián, akár valamely némethoni prot. egyetemen, befe-
jezhessék tanulói pályájukat . 

A kerület relativ egészet, nem pedig csonka oktatás t akar nyúj-
tani legszegényebb növendékeinek, kik az intézetben nyert tudományos 
tájékozottságot, utbaigazodást követvén, majdan tovább mivelik tlieol. 
tanulmányaikat . 

A negyedik évfolyam megalapításának szükségessége még más 
irányban is nyilvánul. A tiszai e. kerület megértvén, hogy a köte-
lezőnek határozott négy évfolyammal szemben, a három tanév mellett 
csonkának maradt eperj. hi t tanintézetnek rövid napjai meg vannak 
számítva, jövője alig van, mert a theol. pályára készülő ifjak bizonyára 
ott akar ják kezdeni a tanulmányaikat , hol ezeket be is fe jezhet ik : 
szent kötelességének ismerte a 4- ik évfolyamot berendezni, hogy őt 
sem a jelen-, sem az Mró-kor ne vádolhassa vétkes mulasztással, ha 
kedvezőtlen viszonyok közt enyészet találná fenyegetni az intéze-
tet. A hálás utódoknak szent kötelességük hűn megőrizni, megvédeni 
és ápolni, mit a dicső ősöktől átörököltek szent ereklye gyanánt. 

Távol vagyunk attól, hogy a 4-ik évfolyam megalapítása által 
valami különös nimbust akarnánk szerezni hi t taniutézetünknek — a sze-
rénység be éri az egyszerű intézet czimével — de igen is azon vagyunk, 
hogy ezen intézetünk szellemileg gyarapodjék, hogy működése megállliasson 
a legszigorúbb biró itélő széke előtt, hogy ily alapon kivívja magának 
a mélt. s főtiszt, egyet, gyűlés elismerését és szives pártfogását . 

Midőn őszintén felsoroltuk s bevallottuk azon indokokat, melyek 
a tiszai e. kerületnek kötelességévé tet ték a 4-ik évfolyam berende-
zését az eperj. h i t tanintézetben: egyszersmind azon alázatos kérelemmel 
járulunk a mélt. és főt. egyet, gyűléshez, hogy miután az eperjesi 
hi t tanintézetnek a negyedik tanfolyam berendezése által történt kibő-
vítését mult évben már örvendetes tudomásul vevé, az intézetnek itt 
beterjesztett uj szervezetét és tantervét is helyeslőleg tudomásul venni 
méltóztassék. 

Ezeknek előadása után most már bemutat juk a mult évi egyete-
mes gyűlés jegyzőkönyvének 25-ik pontja értelmében az eperjesi hit-
tanintézet részletes tantervét és órarendjét , mely az egyetemes tlieol. 
akadémia tanterve alapján készít tetet t és nagyrészben már a lefolyt 
iskolai évben életbe léptetett . 
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Az eperjesi tanterv felkarolja az egyetemes akadémiai tantervbe 
foglalt valamennyi tantárgyakat , a s ta t is t ika s egyh. régiségtan kivéte-
lével, melyeknek adatai más theol. tudományokban előfordulnak, hacsak 
részben is. A tervünkbe foglalt tan tárgyak egyaránt kötelezőknek te-
kintetnek. Az if jak nem válogathatnak, kötelesek magukat az elejökbe 
szabott terv és órarendhez tar tani . Ily intézkedés mellett biztosabb-
nak ta r t juk a tudományok bani haladást. 

A) Tanterv, órarend. 
A tananyag beosztása a 4 évfolyam szerint. 

Első tanfolyam. 
Téli félév. 

1. Encyclopaedia, hetk. 4 óra. 
2. Bölcsészet-történet, hetk. 4 óra. 
3. Nevelés-oktatástan, fel-

váltva vallástörténettel a 
második cursussalegyütt,h. 4 óra. 

4. Egyeteme egyháztört. h. 4 óra. 
5. Uj szövets. görög nyelve-

zet, alkalmas szakaszok 
cursorius olvasásával h. 2 óra. 

6. Héber nyelvtan hetenk. 2 óra. 
7. Német es bibliai tót 

nvelv hetenként 2 óra. 
«j 

8. Latin gyakorlatok, sym- 
bol ikus könyvek vagy más 
auctorok alapján bet. 2 óra. 

Összesen 24 óra. 

Nyári félév. 

1. Aesthetika, felváltva me-
taphysikával az első és 
második cursusban hetk. 3 ó. 

2. Bölcsészet-történet, hetk. 4ó . 
3. Egyetemes egyháztörté-

net hetenként 4 ó. 
4. Uj szöv. görögség het. 2 ó. 
5. Uj testamentomi kortör-

ténet felváltva a bibi. 
archaedogiával (I és II 
cursus) hetenként 3 — 4 ó . 

6. í rásmagyarázat het. 2 ó. 
7. Héber nyelvtan „ 2 „ 
8. Német és bibliai tót nyelv 

hetenként 2 ó. 
9. Latin gyakorlatok h. 2 ó. 

10. Neveléstan története h. 2 ó. 
Összesen 2 6 — 2 7 ó. 

Második tanfolyam. 
Téli félév. 

1. Uj szövetség magyarázata he-
tenként 4 ó. 

2. Ó szövetség magyarázata h. 3 ó. 
3. Egyetemes egyháztörténet h. 4 ó. 

Átvitel 11 ó. 

Nyári félév. 

1. Uj szövetség magyarázata h. 4 ó. 
2. Ó szövetség magyarázata h. 3 ó. 
3. Magyar prot. egyház tört h. 4 ó. 
4. Neveléstan története het. 2 ó. 

Átvitel 
7 

13 ó. 
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xlthozat 11 óra. 
4. Neveléstan felváltva val-

lástör ténet tel (I és II 
tanfolyam) hetenként 4 óra. 

5. Homiletika het 3 óra. 
6. Bevezetés, felváltva az 

ó vagy az uj szövetségbe 
(II és III tanfolyam) het. 4 óra. 

7. Német és bibliai tót 
nyelv hetenként 2 óra. 

8. Lat in gyakorlatok het. 2 óra. 
Összesen 26 óra. 

Harmadik 
Téli félév. 

1. Uj szövetség magyarázata he-
tenkint 4 ó. 

2. Ó szöv. magyarázata h. 3 ó. 
3. Bevezetés, felváltva ó vagy 

uj szövetségbe (II és III  
cursus) het. 4 ó. 

4. Symbolika, felváltva dog-
matörténet (III és IV cur-
sus) hetenként 2 ó. 

5. Dogmatika, felváltva mo-
rállal ( I I I—IVtfo lyam) h. 4 ó. 

6. Egyház jogtan het. 4 ó. 
7. Homilet, és katech. gya-

korlatok vagyis seminarium 
(3 nyelven) liet. 2 ó. 

8. Lat in gyakorlatok het. 2 ó. 
Összesen 25 ó. 

Negyedik 
Téli félév. 

1. Uj szövetség magyarázata he-
tenként 4 óra. 

2. Ó szöv. magyarázat het. 3 óra. 
Átvitel 7 óra. 

Áthozat 13 ó. 
5. Katechetika hetenként 3 ó. 
6. Bibliai theologia, felvált-

va ó vagy u j szövetségi 
(II és III. tanfolyam) het. 4 ó. 

7. Uj testam. kortörténet 
vagy bibliai archaeologia 
(I és II cursus) hot. 3 ó. 

8. Aesthetika vagy meta-
physika felváltva (I és II 
cursus) hetenként 3 ó. 

9. Német és bibliai tót nyelv h. 2 ó. 
10. Latin gyakorlatok liet. 2 ó. 

Összesen 30 ó. 
évfolyam. 

Nyári félév. 
1. Uj szöv. magyarázata het. 4 ó.  
2 Ó szöv. magyarázata „ 3 „ 
3. Bibliai theologia, felváltva 

ó vagy uj szövetségi (II 
és III cursus) hetenként 4 ó. 

4. Symbolika, felváltva dogma-
történet ( I I I—IV tan 
folyam) hetenkent 2 ó. 

5. Dogmatika vagy morál 
hetenként 4 ó. 

6. Egyház jogtan hetenk. 4 ó. 
7. Homilet, és katech. gya-

korlatok (3 nyelven) het. 2 ó. 
8. Latin gyakorlatok het. 2 ó. 

Összesen 25 ó. 

évfolyam. 
Nyári félév. 

1. U j szövetség magyarázata he-
tenként 4 óra. 

2. 0 szöv. magyarázata het. 3 ór i. 
Átvitel 7 ora, 
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Áthozat 7 ó. Áthozat 7 ó. 
3. Symbolika, felváltva dogma- 3. Symbolika vagy dogma-

történettel ( I I I—JV tfoly.) h. 2 ó. történet het. 2 ó. 
4. Dogmatika, felváltva mo- , r . ... 

* 4. Dogmatika vagy morál 
rállal hetenként 4 ó. 7 

r T . , .. . . . , hetenként 4ó . 
o Liturgika het. 4 o. 
9. Gyakorlati exegesis het. 2 ó. P a s t o i ' a l i s h e t - 4 ó. 
7. Homil. katech. liturg. gya- 6. Jézus élete het. 2 — 3 ó. 

korlatok(seminarium) het. 2 ó. 7- Gyakorlati exegesis het, 2 ó.  
8 Latin gyakorlatok het. 2 ó. Összesen 2 1 — 2 2 ó. 

Összesen 23 ó. 

Azonkívül van havonként 1 egyháztörténeti, 1 dogmatikai, 1 bölcsé-
szeti és 1 exegetikai seminarium. A gyakorlati theologiai seminarium-
ban az egyházi énekben is gyakoroltatnak a hit tanhallgatók. 

I. Jegyzet. A homiletika és katechetika a czélból tan i t ta t ik már 
a második évfolyamban, hogy a tanulók mielébb képesek legyenek a 
homiletikai és katechetikai seminarumban részt venni. 

II. Jegyzet Minden tanár a nyilvános előadás alkalmával a lehe-
tőség határán belől minél sűrűbben ta r t colloquiumot, hogy ez által az 
if jak folytonos szorgalomra serkentessenek. A helyesen intézett colloquiu-
mok bizonyos mérvben pótolják az elejtett félévi szigorlatokat. A col-
loquiumok eredménye jegyzőkönyvbe és onnét az indexbe bevezettetik. 

A részletes tanterv és órarendből kiderül, hogy a tanulók heten-
kinti óraszáma 2 1 — 3 0 ; ahhoz fog azontúl járulni a közegészségügy-
tan hallgatása hetenkinti legalább két órában. 

A tantárgyak négy tanár közt elosztva, jut egy-egy tanár ra átla-
gos 16 tanitási óra htk. 
o 

B) Vizsgálatok. 
A vizsgálatok módját tekintve elfogadtatik egész terjedelemben az 

egyetemes theol. akadémia intézkedése, mely szerint az 1-ső és 2-ik 
tanfolyam bevégeztével az alapvizsga tétetik s a 4-i k évfolyam befe-
jeztével a szakvizsgálat az akad. tervben jelölt terjedelemben. 

Az alapvizsgálat rendes ideje június hó végső napjaira esik, — 
betegség vagy egyéb fontos körülmény által indokolt r i tka esetben 
szeptember első felére. 

Az alapvizsgálatot a hi t tanárok t a r t j á k ; a szakvizsgák elnöke a 
püspök, tagjai a theologiai tanárok és a kerül, gyűlés által választott 
megbízottak. 
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Ki az alapvizsgán valamely főtantárgyból bukott, két hó letelte 
után javitó vizsgát tehet. 

A szakvizsgán két fő tantárgyból megbukott, hit tanhallgató vizs-
ga-ismétlésre utal ta t ik a következő határidőben. 

Mindkét rendbeli vizsga csak egyszer ismételhető. 

C) A szervezet egyéb főpontjai. 

A vizsgálatok miként ta r tásának felmutatása után felemiitjük az 
intézet szervezetének fontosabb pontjait . 

1. Ezeknek egyike a tanszékek berendezése és a tanárok válasz-
tása. A tlieol. tudományok csoportosítása mellett 4 tanszék állít tatik 
fel, u. m. egy exegetikai, egy történeti, egy rendszeres és egy gyakorlati 
tlieol. tanszék. A meglevő viszonyok tekintetbe vételével t a n í t j a : 

a) az exegesis tanára az uj szöv. bevezetést, tbeologiát s magya-
rázatot, Jézus életét, uj testain. kortörténetet , bibi. tót nyelvet, — 

b) az egyháztörténet tanára az egyetemes és hazai egyháztörté-
netet, bölcsészettörténetet, metaphysikát , archaeologiát, ótestam. beve-
zetést, tbeologiát és magyarázatot , — 

c) a rendszeres tbeologia tanára a dogmatörténetet, symbolikát, 
dogmatikát, morált, encyclopaediát, vallástörténetet , — 

d) a gyakorlati tbeologia tanára a homiletikát, l i turgikát, pasto-
rált, katechetikát , egyházjogot, neveléstant és aesthet ikát . 

A tanárok előleges kölcsönös megállapodás után egyes tantárgya-
kat egymás között ki cserélhetnek, de mindig csak az illető félév meg-
kezdése előtt. 

Jegyzet. 1) Legalkalmasabbnak látjuk a most előadottakkal kap-
csolatban megemlíteni, liogy a tanszékek betöltése, illetőleg a tanárok 
választása az egyházkerület kizárólagos jogához tartozik. 

2) A szervezet egy másik főpontja a tlieol. intézet kormányzata. 
A liittanintézet, mint az egységes eperj . Collégium egyik kiegészítő 
legkiválóbb része, annak egységes kormánya alat t áll, oly módon azon-
ban, hogy a fő ügyek elintézése a kerület jogköréhez tartozik, mely 
is e jogát vagy közvetlenül közgyűlésein, vagy közvetve a püspök által 
gyakorolja. 

A lii t taniutézet sa já t specificus folyó belügyeit maga intézi és 
rendezi el a törvéuyszabta korlátokon belől. Ezen relativ önálló intéz-
kedés szempontjából a tanári kar az intézet közvetlen főnöke, dékánja 
elnöksége alatt tanácskozmányt t a r t havonként egyszer, a felmerülő 
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szükség szerint többször is. E tanácskozmányról jkönyv vitetik. Az 
intézet ezen relativ önállósága mellett bir sa já t hivatalos pecséttel. 

3) A szervezet tekintetéből nem hagyhat juk figyelmen kiviil azt, 
hogy a hit tanszaki tanulók fegyelmi tekintetben a collegiumi törvé-
nyek alat t állanak. E törvények egyik főszakasza egészen külön vo-
natkozik a jogi akadémia és a theol. intézet növendékeire, kik mint 
érettebb if jak más megítélési mérték alá esnek, mint a gymnasiumi 
tanulók. E törvények szabályozzák a theol. i f jak belépését, beiktatását 
az intézetbe, azoknak szorgalmát és erkölcsi magaviseletét; — világosan 
követelik, hogy a hit tanulók magyar hazafias szellemben neveltessenek, 
az evang. tudományban és igazságban, valamint a tiszta nemes erköl-
csökben folyvást gyarapodjanak A törvény értelmében csak rendes 
nyilvános hallgatók vétetnek fel az intézetbe, magántanulók nem türetnek. 

Midőn a tiszai egyházkerület e beterjesztet t jelentésében egész 
készséggel teljesiti azt, mire ő magát a mult évi egyetemes gyűlés 
jkönyvének 25-ik pontja értelmében kötelezettnek t u d j a : egyszersmind 
tiszteletteljesen kéri a méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlést, 
méltóztassék az újból szervezett eperjesi hi t tauintézetet szives pár t -
fogása alá venni." 

XVIII (H.) Jeszenszky Pál iglói tanár a közte s az iglói egyház közt 
fenforgó vitás ügyben kerületünk által mult évi közgyűlésének XXIÍI 
jkönyvi pont ja alat t hozott határozatára nézve nyújt be f. 1885 auguszt 
26 án keltezett észrevételeket, s egyúttal az iglói egyháznak ez ügyben 
1884 évi deczember 28-án hozott ujabb határozata felett „kárhoztató 
Ítélet" kimondását kéri. 

A kerületi közgyűlés ezen ügyben, a megelőző napon meg-
tar tot t előleges értekezletből Brósz Jónát és Czéner Pál elnök-
lete alat t Chotvács Endre, Csiskó János, Jus th János, Kubinyi 
Aurél, Palugyai Gusztáv és dr. Schmiedt Gyula tagokból kikül-
dött bizottság javasla tára a következő h a t á r o z a t o t hozta : 

Miután folyamodó mult évi kerületi gyűlésünk XXIII sz. 
határozata ellen törvényadta felfolyamodási jogával élt, aminek 
alapján a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 58 pont ja 
alatt érdemleges felsőbb fokú határozatot is hozott : annálfogva 
kerületünk mult évi határozata ellen ujabbi észrevételek beadá-
sának helye nincs, s ez ügyben ujabbi határozat hozatalának 
szüksége fen nem forog. Ami pedig a kérelemnek azon részét 
illeti, hogy az egyházkerület „kárhoztató Ítéletet" mondjon az 
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iglói egyház 1884 évi deczember 28-án a fen forgó vitás ügyben 
hozott ujabb határozata felet t : kerületünk nincs azon helyzet-
ben, hogy ezen határozatot érdemleges elbírálás tárgyává-tegye, 
nem csak azért, mert azt folyamodó hiteles alakban be nem 
mutatta, hanem és főképen azért is, mert kérelmező ezen hatá-
rozat ellen felfolyamodását közvetlenül az egyházkerülethez 
nyúj to t ta be. holott az egyházak sérelmes határozatai ellen 
beadott felfolyamodások elintézésére, a „Rendezet" 91 §-ának 
f) pont ja értelmében, első sorban az esperességi közgyűlés bír 
illetékességgel, az egyházkerületi közgyűlés pedig, a 118 § k) 
pontjánál fogva, csupán az esperességek sérelmes határozatainak 
felülvizsgálására van hivatva. Minthogy pedig folyamodó bead-
ványában törvényes egyházi elöljáróságát következetesen oly 
kifejezésekkel illeti, melyek az i ránta tartozó tisztelettel meg 
nem egyeztethetők: egyházkerületünk e felett roszallását fejezi ki. 

XIX (H.) Jeszenszky Pál iglói tanár, Iglón 1885 auguszt. 15-ről 
keltezett kérvényt, helyesebben felfolyamodást adott be a XIII városi 
esperességnek Menhardon, 1885 julius 15-én hozott azon határozata ellen, 
mely szerint folyamodó azon kérelmével, hogy neki dr. Lorx Sándor, es-
perességi pénztárnok és iglói főgymnasiumi felügyelő által az 1884 évi 
julius 16-bi esperességi gyűlésen ra j t a elkövetett érzékeny sértésért 
elégtétel szolgáltattassék, e lutasi t ta tot t , s felfolyamodásában egyúttal ez 
ügyben egy idegen esperességi consistorium delegálását kéri. 

Ezen ügyben, az előleges értekezletből kiküldött, s az 
előző (XVIII) pont alat t megemlített bizottság javas la tára az 
egyházkerületi közgyűlés a következő h a t á r o z a t o t hoz ta : 

A XIII városi esperességnek, a Menhardon 1885 évi julius 
15-én ta r to t t esperességi gyűlésen hozott határozata helyben-
hagyatván, a felfolyamodás e lu tas i t ta t ik : miután eltekintve attól, 
miszerint folyamodó — az által, liogy az esperességi gyűlésen a 
saját személyét érdeklő ügyben az esperességi elnökség előzetes 
figyelmeztetése daczára nemcsak felszólalt, de sőt a gyűlés 
tagjainak hallatára a valósággal meg nem egyező tényt állí tott — 
a panasz tá rgyát képező heves ellenmondásra önmaga szolgál-
ta tot t okot, nem látja szükségét az egyházkerület a fegyelmi 
eljárás megindításának egyrészt azért, mert dr. Lorx Sándor 
a folyamodó ellen használ t és ál tala sértőknek talált kifejezé-
seivel, sem esperességi pénztárnoki, sem főgymnasiumi felü-
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az egyházkerület bírálata és Ítélete alá nem tartozik s más-
részt és különösen azért, mert a gyűléseken a rendnek fentar-
tása s a tanácskozás higgadtságának megőrzése ugy a fenálló 
szokás, mint különösen a „Rendezet" 28 és 95 §§. értelmében, 
az elnökség jogköréhez tartozik, s az az ellen vétők feletti 
fegyelmi jogot is az elnökség lévén hivatva gyakorolni, a XIII 
városi esperesség elnöksége ezen sa já t hatásköréhez tartozó 
jog gyakorlásának szükségét nem látta, sőt eziránt annak ide-
jén folyamodó által sem lett megkeresve, — a miért is a be-
adott felfolyamodásnak helyt adni nem lehetett, s ez okból 
egy idegen esperességi törvényszék kiküldésének szüksége 
is magától elesik. 

XX (H.) Olvastatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
tériumnak Budapesten 1885 auguszt. 3-án 37339 ex 1884 sz a. kelt 
leirata, melyben közli, hogy addig is, mig a törvényhozás a felekezeti 
középiskolák segélyezése czímén nagyobb javadalmat bocsátana rendelke-
zésére, s ennek alapján az eperjesi ág. hitv. főgymnasiumnak állami 
segélyben való részeltetése i ránt létre jö t t szerződési »tervezet végleg 
megerősíthető lenne, említett főgymnasiumnak 2000 f r tnyi rendkívüli 
segélyt utalványozott. 

A leirat örvendetes tudomásul vétetet t . — 

Ezzel kapcsolatosan olvastatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztériumnak Budapesten 1885 ápril 10-én 37624 ex 1884 
sz. a. kelt leirata, melyben tudat ja , miszerint a rendelkezése alatt álló 
javadalom korlátoltsága miatt teljesithetlennek kell ki jelentenie a nyír-
egyházi ág hitv. ev. egyház az iránti kérelmét, hogy az ottani VI osztályú 
ev. gymnasium állam segélylyel VIII osztályúvá bővíttessék ki, — va-
lamint olvastatott végül ugyanazon minisztériumnak ugyanezen tárgyban 
f. évi julius 20-án 18522 sz. a. kelt ujabb leirata is, melyben superin-
tendens urat arról értesiti , hogy a kérvényező nyíregyházi egyházköz-
ségnek ujabban beadott folyamodványára hajlandó lenne a kért államse-
gélyezés i ránt tárgyalásba bocsátkozni, s e végből a jövő évi államkölt-
ségvetésben a sziikséglendő fedezetről gondoskodni, de csak oly feltétel 
alatt, ha a mostani tanintézet helyiségeül szolgáló épület helyébe egy teljes 
VIII osztályú gymnásium befogadására alkalmas uj épület emeltetik, 
egyúttal jelentvén, hogy a tárgyalások megejtése végett kebelbeli osztály-
tanácsosát, dr. Klamarik Jánost fogja a helyszínére leküldeni. 
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Ezen utóbb felolvasott miniszteri leirat helyeslőleg tu-
domásul vétetvén, utasi t ta t ik a nyíregyházai egyházközség, 
hogy a kormány kiküldött képviselőjével megállapítandó, s az 
államsegélyben való részeltetés i ránt kötendő szerződési terve-
zetet, jóváhagyás végett annak idején az egyházkerülethez ter-
jeszsze fel. 

XXI. (F.) Olvastatot t a kerületi hi t tanintézetnek 1884/5-ik évi 
állapotáról szóló következő jelentés: 

A. A tanári kar. 

1. Hörk József rendes tanár tan í to t ta ez évben az egyházjogot, liomi-
letikát, nevelés- és oktatás tant , aesthetikát , gyakorlati szövegmagyaráza-
tot s vezette a homiletikai, katechetikai és l i turgikai gyakorlatokat. 

2. Mayer Endre segédtanár taní tot ta az u j szövetségi bevezetést, 
theologiát és magyarázatot, i rás-magyarázat tant , Jézus életét és a bibliai 
tót nyelvet. 

3. Dr. Szlavik Mátyás segédtanár taní tot ta az encyclopaediát, sym-
bolikát, dogmatörténetet, a magyar hi túj í tás történetét, parabolákat, s 
vezette a latin gyakorlatokat. 

4. Tillisch János rendes tanár előadta az újkori egyetemes egyház-
történetet, bölcsészet-történetet, ó szövetségi theologiát és magyarázatot, 
bibliai régiségtant s a lieber nyelvtant. 

B. A tantárgyak, 

hetenkinti óraszám és tanfolvamok szerint. 

a) Egész évi tantárgyak voltak: 

1. Egyetemes egyháztörténet . . . 4 órában I és II tanfolyam 
2. Uj szövetségi magyarázat :j a syn-

optikus évangyéliomok és a galátia-
beliekhez ir t levél 4 „ mind a négy tanfolyam 

3. Ó szövetségi magyarázat : válogatott 
zsoltárok és történeti szakaszok 2 „ II, III, IV 

4. Bölcsészet-történet 4 „ I 
5. Héber nyelvtan 2 „ I 
6. Egyházjog 4 „ III 

» 

» 

» 



7 Gyakorlat i szövegmagyarázat . . 1 órában mind a négy tanfolyam 
8 Horniletikai, katechet ikai és l i tur-

gikai gyakorlatok . . . . • 2 „ mind a négy 77 
9 Latin s ty lus : a confessio augustana 

olvasása • 1 ,7 mind a négy 77 
10 Bibliai tó t nyelv • 1 7, 77 77 77 

b) Félévi tantárgyak : 

aa) a z e l s ő f é 1 é v b e n : 

1 . Neveléstan 4 órában 1 . tanfolyam 
2 Homiletika 3 ,, II. 77 

3. Symbolika . . . . . . O 
° 77 III. és IV. 7) 

4. Dogrnatörténet 3 „ III. és IV. 77 

5 . Jézus élete 3 7, I l i . és IV. 77 

6. Uj szövetségi bevezetés 4 „ I I 77 

7. I rás raagyaráza t tan 1 7, mind a négy 77 

8. Ószövetségi theologia . . . . 3 7, IV. 77 

9. Encvclopaedia 4 „ I. és II. 7? 

bb) a m á s o d i k f é l é v b e n : 

1 . Aesthet ika  2 órában I. és II. 77 

2. Uj szövetségi theologia . 4 ,, II. III . IV. 77 
Q 
O . Bibliai régiségtan 3 ,7 mind a négy 77 

4. A magyarhoni h i tú j í tás tör ténete 3 77 I. és II. 77 

5. Parabolák 3 ,, I. 77 

ß . A nevelés-oktatástan tör ténete 2 77 I. 11 

C) A hittaiiiutézeti hallgatók 
a) létszáma: 

Az év elején beíratot t az I. tanfolyamba 6 , a másodikba 4, a ba r 
.7 —- J 7 7 

madikba 1. a negyedikbe 8, összesen 19, mely létszám az év végéig 
megmaradt, és pedig anya-nyelvre nézve magyar 8, német 7, tót 4 ; — 

b) erkölcsi magaviselet 

tekintetében mindannyian dicséretre méltók vo l tak ; 

c) az élvezett jótétemények tekintetében 
szorgalmuk és erkölcsi magaviseletük alapján tizenöten összesen 

ő60 f r to t kitevő ösztöndíjban részesültek, háromnak elengedtetett a tan-
díj, nyolczan ingyenesek voltak a tápintézetben. 

6 
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D) Nyilvános vizsgák. 
Ez évben az u j tanulmányi rendszer folytán, csak a III és IV tari-

folyambeliekkel t a r t a t t ak nyilvános vizsgák, azaz a régi rendszer szerinti 
censurák, még pedig az első félévben január 28-án, febr. 9-én és 15-én, 
a második félévben junius 17—26- ig . 

Alapvizsgát t e t t négy ifjú, még pedig 2 jeles, 1 jó és 1 kielégítő 
módon. 

1. A homiletikai kor Ennek tagjai Hörk József tanár vezetése 
alat t magyar, német és tót nyelven irnak homiletikai munkákat. Egész 
éven át t a r ta to t t 26 ülés. melyeken 23 munka (14 magyar, 6 német, 3 tót) 
olvastatott fel és birál tatot t meg, azonkívül pedig benyuj ta tot t az elnök-
séghez 8 munka. 

2. A liturgicum . Ennek tagjai az összes hi t tanhallgatók és a ta-
nítóképző intézet harmadéves növendékei. Elnökei Hörk József és Zsar-
noviczky István tanárok. Ez évben 18 gyűlést és 6 magyar, 7 német, 
3 tót, összesen tehát 16 isteni tiszteletet tar tot t . A negyedéves hallgatók 
mindenike legalább is egy istenitiszteleti cselekményt volt köteles végezni. 

Jegyzet. E gyakorlatokon kívül prédikál tak ez évben a hi t tanhall-
gatök az eperjesi és vidéki templomokban 32 izben magyar, 16 izben 
német, 45 izben tót nyelven, összesen tehát 93 izben. 

3. Catecheticum. A hi t tanhal lgatók Hörk József és May er Endre 
tanárok felügyelete a la t t a gymnásiuin alsóbb osztályainak tanulóit , mi-
kor ezekre nézve a téli vasárnapok alat t a templomba járás kötelezett-
sége felfüggesztve volt, a collegium orgonatermében tani tot ták a hit- és 
erkölcstan egyszerű tételeinek szentirásszerü helyes megértésére. Ily 
catecheticum 10 izben t a r t a t o t t . 

4. Önképző és Önsegélyző egyesület. Czélja: a tagokat műveltségben, 
különösen theologiai és philosophiai szaktudományokban magasabb fokra 
vinni. Az egyesület 15 ülést ta r to t t , melyeken 6 szavalat, 4 munka és 
2 birálat hal lgat tatot t meg. Junius 17-én ünnepélyes zárü lés t tar tot t a 
kánonszerü főpásztori látogatást végző főtiszt. Czékus Is tván püspök úr 
jelenlétében, az eperjesi dalárda szives közreműködése mellett. 

Az egyesület pénzvagyona ez évben : 

E) Theologiai körök, egyesületek. 

a) követelésekben 
b) készpénzben . 

320 f r t 80 kr. 
5 7 f r t 98 kr. 

összesen 378 f r t 78 kr. 
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5. Theologiai olvasókor. Ez évben 16 magyar, 8 német, összesen 
24 lappal rendelkezett . 

6. Theologiai testület és becsületbíróság. Czé l ja : hogy a hi t tanintézet 
növendékeit, mint akadémiai hallgatóságot és annak érdekeit képviselje. 

55 kötettel, 

5 kötettel, 
»© 

ka 9 "V Z tc ^ A CB ^ „ 
CB © i > t „ 

13 kötettel, 
1612 kötetet 
1680 kötet. 

E) A theologiai szakkönyvtár 

szaporodott a lefolyt évben: 

a) vétel utján, kerületi költségen 

b) ajándékozás ut ján a meklen-

burgi főegyház tanács . 
Materny János esperes 
Tillisch János tanár 
I)r. Szlávik Mátyás tanár. 
Mikolik Gyula tani tó . . . / s i „ összesen 

tehát ajándékozás ut ján 
a mult tanév végén te t t a kötetek száma 

s igy a könyvtár mai állása 

Ezzel kapcsolatosan jelentetett , hogy Brósz Jónát VI sz. k. városi 
esperességi felügyelő a theologiai alap növelésére, évek óta követett gya-
korlatához képest ezúttal ismét 50 f r tnyi adomány nyal járult . 

Ezen jelentés folytán a gyűlés 

a) a hit tanintézeti tanári karnak ügybuzgó és sikeres mű-
ködését elismerő örömmel veszi tudomásul, — 

. 6) a tanári karnak, egyidejűleg Írásban benyújtot t kérel-
méhez képest, a theol. szakkönyvtár gyarapítására, utólagos 
számadástétel kötelezettsége mellett, ujabb 50 fr tnyi segélyösz-
szeget szavaz meg, — 

c) az intézet pártolóinak, kik a szakkönyvtár t újabb mű-
vekkel gazdagiták, de különösen és főleg az intézet régi nagy-
lelkű jóltevőjének, Brósz Jónát esp. felügyelőnek, ez évben is 
megújított nagylelkű adományáért hálás köszönetet szavaz. 

XXII. (M.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XX pont-
jánál olvastatván a magyarországi protestáns superintendentiák meg-
hatalmazottjai által a báró Baklácsy féle alapítvány ügyében Budapesten 
18 85 május 14-én megtar tot t közgyűlés jegyzőkönyve: 

ö* 
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egyházkerületünk a Baldácsy alapítványi igazgatóság 1885 
évi ápril 19-én kelt jelentéséből s a kerületi meghatalmazottak 
1885 május 14-én ta r to t t közgyűlésének 14 pont alatt i hatá-
rozatából örömmel értesül arról, hogy az alapitvány ügyei 
hosszú 10 évi időköz után annyira t isztázva vannak, miszerint 
az alapitvány jövedelme az 1886 évtől kezdve az alapitó leve-
lekben kifejezett czélokra fog fordí t ta tni s az egyházkerületek 
most már az alapitó nemes szándékának megfelelő támogatás-
ban részesiilendenek. 

A fent ér in te t t jelentés és közgyűlési jegyzőkönyv többi 
pont ja i ra nézve pedig kerületünk következőleg ha tá roz : 

1. A meghatalmazottak közgyűlésébe az 1886 évi j anuár 
1-étől 1888 évi deczemberlió 3L-éig terjedő 3 évi időszakra, 
egyházkerületünk részéről, kerületi felügyelő s püspök urak mint 
rendes és Szontagh Bertalan gömöri esperességi felügyelő úr 
mint pót-tagok újból megválasztatnak s kerületünk érdekeinek 
hathatós befolyásuk által eszközlendő előmozdítására fölkéretnek. 

2. Tekintet tel arra, hogy a meghatalmazottak által válasz-
tot t alapítványi igazgatóság működési idője a, meghatalmazot-
tak megbízásánál hosszabb időre nem te r jedhe t : kerületünk 
az alapítványi szabályzatot azon ponttal kívánja kiegészíttetni, 
hogy az alapítványi igazgatóság és ügyész is minden három 
évben uj választás alá essenek. 

3. A mi az alapítványi birtokoknak 1886 evi szeptember 
29-től kezdődő időre czélba vett újbóli haszonbérbe adása tár-
gyában előterjesztet t eljárási módot illeti, az kerületünk részé-
ről helyeslő tudomásul vétetik annak kijelentése mellett, misze-
rint az alapitvány érdekei azt követelik, hogy a haszonbérbe 
adás jövőre nézve az eddigieknél tetemesen előnyösebb föltéte-
lek mellett történjék. Ha pedig a bérbeadásnál a kívánt ered-
mény el nem éretnék, tekintve a mai gazdászati viszonyokat, 
a birtokok csak három évre adassanak bérbe. 

4. Meglepetve értesül egyházkerületünk azon körülmény-
ről, hogy átruházási illeték czimén valamennyi egyházkerület 
között a legnagyobb összeggel, számszerint 2 3 3 3 f r t 33'A krral 
lett megterhelve és pedig, az alapítványi igazgatóság állítása 
szerint, azon okból, mivel kerületünk az alapitvány jövedelmé-
nek az egyes czélok közti felosztási aránya tárgyában még 
végleg nem határozott. Ennélfogva az alapítványi igazgatóság 
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haladéktalanul ért esi te idő lesz, miszerint egyházkerületünk az 
1883 évi lőcsei és 1884 évi nyíregyházai közgyűlések alkalmával 
ezen arányt véglegesen s olyképen állapította meg. miszerint 
3/9-ed a püspöki fizetés javítására, 7n-ed szegényebb fizetésű 
lelkészeknek és lelké>zek özvegyei s árváinak javadalmazására, 
4/9-ed pedig a pusztuló egyházak megmentése, Ínséges egyhá-
zak segélyezése és építkező egyházak gyámolitására fog for-
dít tatni , s az illeték ezen arányhoz képest, helyesbítendő és 
leszállítandó. Az alapítványi igazgatóság ebhez képest ezen 
illeték leszállításának keresztülvitelére felkéretik 

5. Végül azon kívánságának ad kifejezést az egyházkerü-
let., hogy az átruházási illeték egyenlő összegben viseltessék a 
11 kerület által és hogy az alapítványi igazgatóság az alapít-
vány tulajdonában lévő értékpapír-állományt, valamint a még 
liátrálékos terheket évi jelentésében ezentúl számszerűleg fel-
tüntetni szíveskedjék. 

XXIII (T ) Olvastatot t a kerületi ev. árvaház bizottságának évi 
jelentése, mely szerint 

1. Az árvaház f. évi május 25-kén, pünkösd másod napján, tar tá 
közgyűlését melyben egyéb intézkedéseken kívül az u j árvaházi bizott-
ság a következőleg a lakí t ta to t t meg: 

A férfi bizottságnál: egyházi elnök Czékus István, világi Szontagli 
József, gondnok és pénztárnok Jus th János tanár, intézeti orvos dr. 
Pósch Dezső, jegyző Oravecz Mihály tanár. Tagok: Dr. Markó Sándor, 
Tirsér István, Alexy Albert. Kramarcsik Károly, Hajcsi Sándor, Schetí'er 
Gusztáv. Markó József Imre, Hirth Lajos, Baltazár Antal és Bartholo-
maeidesz Gyula. 

A női bizottságnál: C/ékus Istvánné úrnő elnöklete mellett, jegyző 
özv. Posch Józsefné. Tagok: özv. Sárkány Károlyné, Schlosser Albertné, 
Tirsér istvánné, Jus th Jánosné, Marko Sándorné, Alexy Albertné, Gaál 
Jánosné, Pósch Dezsőné, Súlyán Sándorné, Scbeft'er Sarolta, Glédura 

7 / «/ z 

Károlyné, Súlyán Károlyné, Irányi Jánosné. 

2. Az árvaház tőkéjét a mult évi ker. gyűlés óta. báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő 200, Hamaliár Károly gyógyszerész és egyházi 
felügyelő lliina Szombatból 100, özv. Czirbesz Frigyesué Rozsnyóról 
100. özv. Soltész Károlyné szül. Telki Borbála Rozsnyóról 150, bold. 
Irányi Nándor Rozsnyóról végrendeletileg 100 és ugyancsak onnan 
Sziklay Kde 50. Sziklay Pál 20 f r t ta l gyámoliták. 
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3. Némethoni testvéreink, részint mint egyesek, részint mint G-. A 
egyletek 313 f r t 56 kr kegyadománynyal emelék az intézet előmenetelét. 

4. A mult évben kibocsátott felhívás folytán. 6 és 3 f r t évi fize 
téssel, 35-en léptek be 3 évre az intézet rendes- és 62-en rendkívüli 
tagjaiul, kik közül Rozsnyóra 15 rendes és 11 rendkívüli tag esik. 

5. A rozsnyói egyházhivek szives készséggel és az adakozásban 
vetekedve apasztot ták az intézet költségét, részint pénz, részint ruha-
nemű, részint élelmi szerek, részint más adományok által, s e fölött 
ünnepnapokon az árvákat meg is vendégelték és más jótéteményekben is 
részeltették. 

6. Fő- és középtanodáink tanárai és ifjúsága, valamint az elemi 
iskolák tanítói és növendékei 300 f r to t meghaladó összeggel gyámoliták 
karácsonyi krajczáros gyűjteményeik által az árvaházat . 

7. Egyházkerületünk számos egyházai és hivei, sőt más hitfeleke-
zetíi embertársak is, részint gabona, részint burgonya, részint főzelék és 
gyümölcs gyűjtése és adományozása által örvendeztették meg az intézetet, 
kik között különösen felemlitést érdemelnek : a) a batizfalvi egyházhivek, 
kik lelkészök Bartal Endre felhívása folytán 30 métermázsa burgonyá t ,— 
b) a dobsinai egyháztagok, kik Weisz Antal lelkész buzdítása következ-
tében 315 liter burgonyát, 150 liter almát, 30 liter borsót, 25 kilogr. 
lisztet, 5 kilogr. rizskását, 2 '/a kilogr. vajat és 1 kilogr. szalonnát ,— r) 
a betléri egyház hivei, kik Baltazár Antal lelkész közreműködése folytán 
10 véka burgonyát, 5 liter darát, 5/4 véka babot, 4 liter lisztet, 1 zsák 
almát és 40 k r t , — végre d) a pelsőcz-ardói leányegyház tagjai, kik Bartal 
Károly tanító felszólítása következtében 16 véka burgonyát, 3 és fél véka 
babot és 1 f r t 80 kr t szolgáltat tak be az intézet gyámolitására. — 

8. Rainer M. bécsi izraelita nagykereskedő ujabban 12 kész meg-
varro t t inget küldött az árvák számára, a nagy-győri ev. gyülekezet 10 
kötetlen magyar énekeskönyvvel ajándékozá meg árváinkat , Alexy Albert 
rozsnyói kereskedő pedig 8 új teljes nyári öltözettel látra el és örven 
dezteté meg a 8 fiú árvát. — 

0. A férfi és női bizottság tagjai nemcsak készséggel látogatták az 
intézetet, hanem szíves gondoskodásuk, lelkes közreműködésök és buzgó 
áldozatkészségük által emelék az árvaház előmenetelét; dr. Pós Dezső 
orvos embertársi szeretetből eszközlé árváink gyógyí tását ; Szerecsen Linka 
kisasszony árva-anya pedig a gyermekek gondozása és ellátásában lelki-
ismeretes el járást szeretetteljes bánásmódot, az intézet vezetésében ren-
det, t isztaságot és hű őrködést tanúsí to t t . — 

10. A női bizottság advent 4-ik vasárnapján az árvák számára 
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mult évben is karácsonfát á l l í to t t fel az á rvaház helyiségében, mely gyű 
mölcs, kalács, ruhanemüek és tanszerekkel gazdagon volt feldíszítve. — 

Köztudomásra hozza még a bizottság ezen kívül: 
a) az árvaház szellemi oldalát illetőleg: hogy az árvák, kik mind-

nyájan egészségnek örvendettek, a községi iskolában nyertek kellő, de 
ingyenes okta tás t , részint jó, részint kielégítő eredménynyel, erkölcsi te-
kintetben pedig magokat jó magaviselettel tünte t ték ki. — 

b) az intézet vagyoni állására vonatkozólag: hogy az intézet va-
gyona a múlt évben is örvendetesen gyarapodott , — 

c) az árvák száma t ek in te tében: hogy a közgyűlés, valamint a ke-
zelő férfi és női bizottság arról győződvén meg, miszerint úgy a tőke 
növekedese, mint a buzgó pártfogás, mely az intézet i rán t mutatkozik, 
megengedi, hogy a jelenlegi 10 árvához 5 ú j á rva vétessék fel f. é. ok-
tóber 1-sejétől kezdve, javasolja a folyamodó 13 árva közül fe lvéte tni : 

aa) a kassai egyház á rvá já t , 
bb) Lingsch Margi t a tyá t lan és anyát lan á rvá t Kis-Szebenből, 
cc) Tót Árpád a tyá t l an és anyá t lan á rvá t Miskolczról, 
dd) Eöldesy Ete lka anyá t lan s a ty ja részéről teljesen elhanyagolt 

á rvá t Rozsnyóról, 

ee) Schwarz Ilona ugvanily helyzetben levő á rvá t Kézsmárkról . 
Ezzel kapcsolatosan jelenti püspök ur, mint az á rvaház egyh. elnöke, 

hogy a felvételre a jánlot t Schwarz Ilona kézsmárki á rva meghalt, s he-
lyette P i tonyák Anna atyát lan árvát , mint egy k imondhat lan nyomorban 
élő anya leányát, Batizfalváról, javasolja az árvaházba felvétetni . — 

Végűi jelentése kapcsán jelzi még a bizottság, hogy az árvaintézet 
jelen helyiségéből jövő október hó elején a város közepén fekvő egyházi 
épületbe helyeztetik át. — 

Az árvaházi bizot tságnak kimerítő s az intézet emelke-
dését minden tekinte tben meglepőén feltüntető jelentése örven-
detes tudomásul vé te tvén : a gyűlés, mig a leköszönt és Rozs-
nyóról eltávozott világi elnök Sziklay Edének s a visszalépett 
bizottság összes tagja inak buzgó működésükért el ismerő köszö-
netet mond, a helyére megválasztot t uj bizottságot pedig elnö-
keiben és tagja iban szívből üdvözli s Isten á ldásának óhaj tása 
mellett megerősí t i : az árvaház tőkéjét kegyes alapitványaik és 
hagyományaikkal gyarapí tóknak s a nemes czél előmozdítását 
részint pénzbeli, részint terménybeli adományaikkal s különféle 
felszerelési czikkekkel közel és távolból, s a hon ha tá ra in tul 
is oly meleg részvéttel munkált egyházak, tanodák, egyletek s 
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minden egyes jóltevőknek, úgyszintén az intézet lelkesen közre-
működött s buzgó áldozatkészséget tanúsí tot t férfi és női bi-
zottságának, valamint az á rvák gyógyítását t isztán embertársi 
szeretetből eszközlő intézeti orvosnak jegyzőkönyvileg méltó el-
ismerést és hálás köszönetet szavaz, a jelenlegi 10 árva szá-
mának f. é. október 1-től 5-tel szaporítását elfogadja, az aján-
lott 5 árva felvételét engedélyezi, s a szent czél előmozdítását 
az egyházak, intézetek s minden nemes keblű emberbarátok 
meleg pártfogásába ajánlva, a felügyelő, lelkész és tanitó ura-
kat felhívja, hogy az árvaház gyámolitását és segélyezését, a 
hivek körében megejtendő pénz és terménygyüjtés által, kész-
séggel előmozdítani szíveskedjenek. 

Ezzel kapcsolatosan bemuta t ta t tak a bizottság által átvizsgált 
1884-ik évi árvaházi számadások, melyek szer in t : 

I. A bevétel tett 7 7 39 f r t 16 k r t 
IT A kiadás pedig, névszer in t : 

folyó kiadás 1947.03 
tőkésítésre 53 13.13 = 7260 f r t 16 krt 

és igy a maradvány 479 f r t — kr . 

I i i . Vagyon-állás az 1884 év végével 15029 f r t 22 kr. 
az 1883 év végével volt 126 77 f r t 87 kr. 

és igy a szaporodás 2351 f r t 35 kr. 
Alexy Vilmos 3200 fr tnyi alapí tványának volt az 1884-dik évi 

október, november és deczember hónapokban: 
I. Bevétele 1925 f r t 20 kr . 

II. Kiadása, még pedig : 
tőkésítésre 1830 .— 
Alexy Vilmosnak 3 havi ellátási dija 60.— == 1890 f r t — kr. 

és igy a maradvány 35 f r t 20 kr. 
III Vagyon-állás az 1884-ik év végével . . . . 3232 f r t 38 kr. 

Az alaptőke te t t eredetiben . . . . • . . 3200 írt — kr. 

és igy a szaporodás 32 f r t 38 kr. 

Ezen, a bizottság által már előzetesen átvizsgált és hely-
benhagyott számadások a gyűlés által is elfogadtatván, Jus th 
János hű és pontos pénztárnok azokra nézve a további szá-
madástétel kötelezettsége alól — ügybuzgalmának hálás elis-
merése mellett — felmentetik. 

9 v 
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XXIV. (F.) Olvastatott a kerületi közigazgatási pénztárnok mellé 
rendelt kezelő bizottságnak jelentése, mely szerint a f. évi febr. 17-én 
püspök úr elnöklete alatt megvizsgált, helyeseknek talált és hitelesített 
múlt, 1884-ik évi számadások a következő eredményt tüntet ik fel : 

I. A közigazgatási pénztár 
bevétele volt 
készletben 60.54 
tőkékből 6543.36 
kamatokban 1976.61 

illetékekből I államsegélyből 2 5 0 . -
j egyhazaktól 514.06 

, , , I rendezetér t . . . . 192.70 
nyom v y J jegyzőkönyvekért . . 4.— = 9541.77 

kiadása: 
tőkésítve . 5 8 1 1 . 0 1 
illetékekben 1536 .— 
ösztöndíj jakra 335.— 
uti költségek 338.80 
nyomdaköltség . . . 152.25 
irodai költségek 61.57 
rendkívüli és vegyes 424.50 = 8659 .13 

maradvány 882 .64 
vagyona volt : 
tőkésítve, pénzintézeteknél 19638.70 
úrbéri papírokban 330.— 
részvényekben 3398.52 
alapitó levelen 210 .— 
kötvényeken 1062 0 .— 
készletben 882 .64 = 35079.86 
1883-ban te t t a vagyon 34990 .11 

szaporodás 89.75 

II. A kerületi tanitóképezilei pénztár. 
bevétele volt 
készletben 1074.62 
tőkékből 950 .— 
kamatokból 5710.32 

Átvitel 7734-94 
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Áthozat 
illetékekből . : 
tápdai kéregetésből 
állampapírok convertálásánál előállott kü-

lönbözet 
vegyes 

kiadása: 
tőkésítve 
tiszti fizetésekre 
tápda . 
iskolai szükségletekre 
épületekre 
árkülömbözet a vásárolt állampapirosoknál 
uti költség 
ügyvédnek 
iroda 

7734 94 
780.20 . 
399.— 

1 5 0 0 . — 
1.58 = 10415.72 

3053.12 
3453 .— 
2075.72 

616.69 
179.26 
204.78 

20 .— 
20 .— 
45 80 — 9668.37 

vagyona 
tőkésítve alapitó leveleken 
állampapírokban 
földhitel záloglevelekben 
pénzintézetekben 
magán kötvényeken 
hátralék kamatokban 
készlet 
1883-ban t e t t a vagyon 

maradvány 

1900 — 
13800.— 
24800 .— 
18078.77 
4 5 1 1 0 . — 

456 .— 
747.35 

747.35 

104892.12 
102584.07 

szaporodás 2308.05 

III. A Máday alapítvány 
bevétele 
kiadása ösztöndíjra 

3039.35 
1 0 0 . — 

vagyon 2939.35 
2893 .31 az 1883-ik év végével te t t a vagyon 

szaporodás = 46.04 
Ezen jelentés folytán s tekintet te l a kezelő bizottságnak 

e jelentés kapcsán te t t javaslata i ra s a közigazgatási és tanitó-
képezdei pénztárakra vonatkozólag kidolgozott jövő évi költ-
ségvetéseire is : 

1. A kezelő bizottság azon indítványát, hogy az immár 
364 ezer f r t értékű vagyont kezelő kerületi pénztárak egyöntetű 
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és rendszeres kezelését, egységes ellenőrzését, úgyszintén a 
tőkevagyonnak elhelyezését tárgyazó és szabályzat alakba 
öntendő részletes javaslat kidolgozására egy nagy bizottság 
küldessék k i : a kerületi gyűlés oly módozattal teszi magáévá, 
hogy ezen nagy horderejű javaslat kidolgozásával magát ezen 
kezelő bizottságot bizza meg, utasí tva azt, hogy ezen munká-
latát legkésőbb jövő 1886-ik évi május l - i g juttassa püspök 
ur kezeihez, ki azt alkotmányos tárgyalás czéljából szives 
lesz az esperességekhez, egyházakhoz (és tanintézetekhez) hala-
déktalanul s oly kimért határidőn belől visszavárólag leter-
jeszteni, mely határidő lehetővé tegye, hogy a kerületi elnök-
ség szükség esetén, az esperességi véleményeknek a jövő évi 
kerületi gyűlés elébe leendő terjesztetését megelőzőleg, azoknak 
előzetes egyeztethetése i ránt is megtehesse intézkedéseit . — 

Minthogy pedig a kezelő bizottságnak a fent olvasható szám-
adások kíséretében beterjesztet t költségvetései oly lényeges 
újí tások elfogadását feltételezik, melyekre nézve a ker. gyűlés 
az esperességek és egyházak meghallgatása nélkül ha tározni 
magát hivatottnak nem érzette, annálfogva a kérdéses költség-
vetések érdemleges tárgyalásának ezúttal mellőzésével utasí t ja 
a kezelő bizottságot, hogy jelen megbízatása alapján kidolgo-
zandó munkálatában ölelje fel a következő évi költségvetést s  
átalán mind azon javaslatokat is, melyeket ez évi jelentése 
tar talmaz, hogy az esperességek, egyházak és intézetek azokra 
nézve is nyilváníthassák mérvadó véleményeiket. 

2. A b. Baldácsy féle alap jövedelmei már a jövő év ele-
jétől folyóvá fogván az egyházkerületek javára t é te tn i : a Bal-
dácsy bizottság tagjainak uti költségei ezentúl már nem a 
sokoldalulag terhelt közigazgatási pénztárból, hanem magának 
a Baldácsy alapnak jövedelmeiből lesznek fedezendők. 

3. Az érettségi vizsgákat vezető kerületi biztosok úti-
költségei is nagyobb terhet róván a közig, pénz tá r ra : e kiadá-
sok fedezésére ezentúl az érettségi vizsgára bocsátandó minden 
ifjútól egy-egy f r tnyi dij leend a nevezett pénztár javára be-
szedendő. 

4. Liclitenstein József példás pontosságú pénztárnok a 
fent közlött, már megvizsgált s a gyűlés által is elfogadott 
számadásokra nézve — önfeláldozó hűséges fáradozásainak mél-
tányló elismerése mellett — a további számadástétel kötelezett-
sége alól ezennel felmentetik. 

13* 
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5. Az uj szervezkedés átalánosságban kimondott elvéből 
kifolyólag Lichtenstein József pénztárnok, továbbá a kezelő bi-
zottság buzgó elnöke Zelenka Pál, valamint ezen bizottságnak 
összes tag ja i állásaikban ezennel újból megerősíttetnek, illetve 
sikerdús működésük tovább folytatására ezennel bizalomtelje-
sen felkéretnek. 

XXV. (T.) Bemuta t ta t tak a tudományi pénztárnok által kezelt alapok 
bizottságilag megvizsgált és helyeseknek talált számadásai, melyek szer in t : 

I. A kerületi segél y pénztár 
bevétele te t t 7180 f r t 64 krt 
kiadása 4 4 9 8 „ 5 1 „ 

maradvány 2682 f r t 13 kr. 

Vagyonállása 
kerületi segély-tartozásokban . . 2 3 9 1 f r t 44 kr 
maradvány 2682 f r t 13 kr — 5073 fr t 57 kr. 
az 1883-ik év végén volt 5145 f r t 71 kr. 

apadás 72 f r t 14 kr. 

II. A tudományi pénztár 
bevétele: 5439 f r t 37 kr. 
kiadása: 4993 f r t 64 kr. 

maradvány 445 f r t 7 3 kr. 

Vagyonállása 

tőkékben 17241 f r t 32 ki-
kamatban • . . 15 f r t 25 kr 
pénztári maradvány . . . . 445 f r t 73 kr = 17702 f r t 30 kr. 

1883 é v v é g é n volt 16098 frt 17 kr. 

szaporodás 1604 f r t 13 kr. 

III. A hittani alap 
bevétele 1884-ben 
kiadása . . 

4763 fr t 
4 7 6 3 f r t 

kr . 
kr . 

készlet — fr t kr . 
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vagyonállása 

magyar 5°/o járadék kölcsön, név-
értékben 8600 irt — kr. 

a rozsnyói takarékpénztárban tőke 4831 frt 81 kr. 
ennek tövült s folyó kamatja . . 810 f r t 60 kr. 
a miskolczi hitelintézetnél tőke . 8480 f r t — kr. 
ennek tövült s folyó k a m a t j a . . 393 f r t 24 k r . = 23115 fr t 65 kr. 

az 1883 ev végével volt 17841 f r t 99 kr. 

szaporodás 5273 f r t 66 kr. 

1Y. A Zsedéuyi alapitvány 

bevétele: 20000 f r t m. földhitelin-
tézeti 5 V2°/o záloglevél 
évi kamat ja . . . . 1100 f r t — kr. 
kisorsoltatott 1000 es 
500 frtos záloglevél . 1500 f r t — kr. = 2600 írt — kr 

kiadása: a vásárolt 1000 és 500 
frtos záloglevélért . . 1538 f r t 01 kr. 
tanítóknak kiadatot t . 1000 f r t — kr. 
posta bérek . . . . 2 f r t 56 kr. 
takarékpénztárba elhe-
lyeztetett 59 f r t 43 kr. 

összesen 2600 fr t — kr 

vagyonállása 

záloglevelekben 20000 f r t — kr 
takarékpénztárban 110 f r t 34 k r = 20110 f r t 34 kr. 

összesen 20110 f r t 34 kr; 
az 1883-dik év végén volt 20041 írt 87 kr. 

szaporodás 68 f r t 4 7 kr. 

Mind a négy számadás helybenliagyólag tudomásul vétetvén, 
az azt vizsgáló bizottság indítványozása a lap ján : 

a) a segélvpénztár irányában tetemes tartozásban levő 
sáros-zempléni hegyaljai és gömöri esperességek egyes egyházai 
a főesperesek ut ján tartozásuknak a folyó év végéig lerová-
sára felhivatnak, — 
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b) a tudományi pénztárnál tőketartozása után 4 évi 
kamathátra lékban levő szentgyörgyi egyháznak a tőke fel-
mondatik, — 

c) a Zsedényi alapítványnál, miután az 5Va%-os m. föld-
hitelintézeti záloglevelek árfolyama a névértéken felül áll s igy 
nagyobb kisorsolás és uj záloglevelek vásárlása esetében meg-
történhetnék, hogy a pénztárnak oly befektetéseket kellene 
eszközölni, melyeknél fogva a tanítók osztaléka tetemesen ki-
sebbednék: az 5'/2°/o-os m földhitelintézeti zálogleveleknek 
ugyancsak m. földhitelintézeti 472°/o-os záloglevelekre leendő 
fordí t ta tása rendeltet ik el, — 

d) a kezelő pénztárnok Szontagh Józsefnek, működésében 
tanúsí tot t lelkiismeretes fáradozásáért őt méltán megillető kiváló 
köszönet nyilvánítása mellett, az 1884 ik évi számadásokra nézve 
a felmentés megadatik, s végül 

e) ugyanő az uj szervezkedés alapján jelen állásában újból 
megerősíttetvén, kitűnő szakavatottsággal és buzgalommal be-
töltöt t hivatalának további vitelére ezennel bizalomteljesen 
felkéretik. 

XXVI. (F.) Olvastatot t a ker. nyugdíjintézet igazgató választmányá 
nak az intézet 1884-ik évi állásáról szóló jelentése, mely szer in t : 

1. A nyugdíjintézet 1884-ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló 
számadás, előzetes átvizsgálás után f. é. május hó 9-én püspök ur elnök-
lete mellett Szontagh József, Justh János, Hajcsi Sándor és Kramarcsik 
Károly által bizottságilag és teljes részletességgel megvizsgáltatott ugy, 
hogy a bevételeknek és kiadásoknak minden egyes tétele mind a napló-
val, mind a vezetett főkönyvekkel, a kiadásoknak kellő igazolása mellett, 
egybehasonlittatott , nyugták és ellennyugták megbiráltat tak, a külön czi-
mek egyes tételeinek, valamint a külön czimeknek összegezése is átnéze-
tett . Az ily módon megvizsgált számadás f. é. május hó 26-án igazgatósági 
teljes ülésben felülvizsgáltatott, mely alkalommal egyszersmind a nyug-
díjintézet tőkealapját biztosító kötvények, takarékpénztár i betét-könyvecs-
kék, értékpapirosok, különösen pedig az ujabb kötvények bírálat alá vé-
tet tek. Mindkét vizsgálat azt tünte t te ki, hogy a beter jesztet t szám-
adás kifogástalan, hogy a nyugdijintézeti vagyon kellőleg van biztosítva, 
s a pénztár hűséges és pontos kezelése méltányló elismerést érdemel. 

Volt pedig a beterjesztet t számadás szerint az 1884-ik évi forga-
lomban 
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folyó üzleti bevétel 
„ „ kiadás » » 

40827 f r t 13 kr. 
37572 f r t 25 kr. 

készpénz maradvány 3254 f r t 88 kr. 

Az összes bevétel vol t : 

tőkék, illetékek és vegyesekben 143033 f r t 3 9 kr. 
kamatokban 6801 f r t 51 kr. 
liátrálékokban 4859 f r t 88 k r . = 154694 frt 78 kr; 
levonatván az 1884-iki tényleges kiadás 

mely te t t . 6291 f r t 76 kr, 
tesz az 1884-ik évi vagyon állás . . . Í 4 8 4 0 3 f r t 02 kr. 

A nyugdijintézeti vagyon elhelyezése követ-
kezőleg van kimutatva 

a) részvényeseknél . . . 896 f r t 33 kr. 
b) kötv.-ben tkpknál 139391 f r t 93 kr. 
c) liátrálékokban . 4859 f r t 88 kr. 
d) készpénzben . 3254 f r t 88 kr. = 148403 f r t 02 kr . 

Az 1883-ik évi vagyonállás volt . . . 142180 f r t 23 kr. 
e szerint az 1884-ik évi vagyonszaporodás 6222 f r t 79 kr. 

A hátrálékok jó része a számadás vizsgálásának napjaig befolyt,— 
a többinek behajtására nézve az igazgató választmány a kellő intézke-
déseket megtette. 

2. A pénztár kétszer, u. m. 1884 decz. 31-én és 1885 aug. 2 6-án 
megvizsgáltatott s az igazgató választmányi jegyzőkönyvbe vezetett téte-
lek szerint rendben ta lál ta tot t . 

3. A nyugdijintézeti alap növelésére kötelezett reformátiói olfertorium 
beküldésének elmulasztásaért, az alapszabályok 6-ik §-ának értelmében a 
fancsali, tokaji és sajó-kazai lelkészek két-két forintnyi birsággal meg 
rova t tak . 

4. A mult évi kerületi gyűlés óta a folyó egyházkerületi gyűlésig 
következő kegyadományok és illetékek folytak be, a nyugdijintézeti tőke 
nevelésére 

a) egyházak részéről semmi, pedig még most is van egyházkerüle-
tünkben 7 oly egyház, mely nein restelli, hogy a nyugdijintézethez mind 
ekkoráig a jótékonyság egyetlen fillérével sem járult , névszerint : a 
nyustyai, ráhói, nandrási, murány-hosszuréti, gömör-panyiti, sókúti, 
és uj-klenóczi egyházak. — 
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b) gyűjtésekből: Ormósi János lőcsei tanitó lakadalmán 2 frt , Be-
cser Endre nagy-szlabosi lelkész lakadalmán 7 frt , Jungmann Géza f -
kemenczei lelkész lakadalmán 5 f r t 50 kr, Szivák Gusztáv nandrási 
tanitó lakadalmán 2 fr t , Lucze István volt, osgyáni lelkész leánya laka-
dalmán 6 fr t , Faix Mihály holló-lomniczi lelkész lakadalmán 2 frt, To-
masek Sámuel chizsnyoi lelkész leánya lakadalmán 5 frt , Bellányi Já-
nos markuskai tanitó lakadalmán 4 í r t 10 kr, Reusz Lajos nagyrőczei 
lelkész leánya lakadalmán 14 frt, Flentisz Endre jolsvai tanitó leánya 
lakadalmán 3 frt, Krausz János rozlozsnai tanitó lakadalmán 5 f r t 12 
kr, Wittchen Frigyes remetei lelkész leánya lakadalmán 3 frt , e czimen 
összesen 58 f r t 7 2 kr., — 

c) dispensatiókból a mult évi egyházkerületi gyűlés óta az 1884-ik 
év végéig 120 frt, 1885-ben a jelen egyházkerületi gyűlésig 200 f r t , 
összesen 320 f r t . 

5. A nyugdíjintézetbe az 1866-ik évi január hó 1-je óta beíratott 
410 tag. Ezek közül nyugdíjaztatot t 13, kilépett 55, meghalt 82 s e 
szerint az 1885-ik évi május hó l - jén volt 260 tag, még pedig I-ső osz-
tályú 129, Il-ik osztályú 68, I l í- ik osztályú 34, IV ik osztályú 29. 

Az elhalt 82 tag után nyugdíjban részesül 47 özvegy, és 6 rend-
beli árva, utód nélkül elhalt 10 t ag ; a nyugdíjas tagok és özvegyek kö-
zül elhalt 16, nagykorúvá lett 1 árva, férjhez ment 2 özvegy: összesen 82. 

A 47 özvegy nyugdija 4 5 5 5 f r t — kr. 
A 6 rendbeli árváé 457 f r t 50 kr. 
A 13 nyugdíjas tagé 1555 f r t — kr; 

összesen 6567 f r t 50 kr. 
Az egyházkerület régibb lelkészi és tanítói özvegyeinek segélyezése ez 
idő szerint még 138 f r t 40 krt vesz igénybe. 

6. Rőczey János fancsali lelkész, a nyugdij-iutézet első osztályának 
nem köteles tagja, az alapszabályok 3-ik §-nak értelmében, évekre ter-
jedő és folytonosan növekedő hátrálékaival, melyek a nyugdíjintézet 
1884-ik évi számadása szerint ismét 149 f r t 74 krra szaporodtak fel, 
és a folyó évi i l le ték-és kamattartozással 180 fr tot meghaladnak, a rész-
vényes tagok sorából törlendő lett volna. Nehogy azonban az általa éveken 
át befizetett nagyobb összegek mostani mulasztásai miatt netaláni özve-
gye és árváira nézve végképen veszendőbe menjenek: a nyugdijiutézeti 
igazgató választmány azt indítványozza, miszerint az egyházkerületi gyűlés 
kegyelemképen és kivételesen elhatározni méltóztassék, hogy Rőczey 
János kitörlés helyett, eddigi befizetéseinek megfelelő alsóbb osztályba 
helyeztessék át. 
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7. Fischer Miklós iglói tanár , a kötelezett lakadalmi gyűjtés elmu-
lasztása miatt 10 f r t birságra Ítéltetett. 

8. Dallen Mihály 2 9 f r t 3 4 k r n y i és Vozárik János 5 f r t 9 krnyi tarto-
zással, két éven tűi terjedő fizetésmulasztás miatt, mint a nyugdíjinté-
zetnek nem köteles tagjai, a részvényesek sorából töröltettek. 

9. A nyugdíjintézet igazgató választmánya sajnálat tal vette, hogy 
Sziklay Ede volt elnökétől, ki a mult évben Pestre tet te át lakását, meg 
kellett válnia. Ő 18 éven át meleg érdeklődéssel és gazdag tapasztalással, 
utóbbi időben elnöki minőségben t e t t szolgálatával, kiérdemelte a nyug-
díjintézet báláját. Megürült helyét, hasonló buzgósággal és érdemmel, a 
mostani gyűlésig Szontagli József töltötte be. 

Ezen jelentés folytán s a választmány te t t intézkedései-
nek helyeslese mellett és javaslatainak meghallgatásával : 

1. Scheffer Gusztáv pénztárnok a múlt évi, már előzetesen 
átvizsgált s a gyűlés által is helyeseknek talált , fent olvasható 
számadásokra nézve a további számadás-tétel kötelezettsége 
alól ezennel feloldoztatik s az intézet vagyonának lelkiismere-
tes és mintaszerű kezeléseért neki elismerő köszönet, szavaz-
tatik, valamint az intézeti ügynek vezetése és a kezelés 
ellenőrizése körül tevékeny és éber buzgalmat kifej tet t s ke-
rületünk köréből eltávozott igazgató választmányi ^elnök Sziklay 
Edének, továbbá az ennek helyét méltó utódként betöltött 
Szontagh Józsefnek s a választmány összes tagja inak is. 

2. Az uj „Rendezet" alapján keresztül viendő uj szervez-
kedésből kifolyólag 

а) a pénztárnoki teendők tovább vitelére ujolag is Scheffer 
Gusztáv eddigi lelkiismeretes és iigybuzgó pénztárnok kéretik 
fel, — 

б) az újból megalakítandó igazgató választmányba elnö-
kökül püspök ur és Szontagh József, tagokul pedig a helybeliek 
közül dr. Markó Sándor, Tirsér István, Kramarcsik Károly, 
Hajcsi Sándor, Jus th János, Maszny Pál, a vidékiek közül az 
újonnan választandó gömöri főesperes, továbbá Balthazár Antal, 
Buzágh János, Glauf Pál és Nagy Lajos (csetneki tanitó) vá-
lasztatnak be oly utasítással, hogy az útiköltségek kímélésének 
tekintetéből a folyó ügyeket a helyben lakó tagok is elintéz-
hessék, mig a fontosabb ügyek elintézésére, különösen pedig 
az évi számadások felülvizsgálatára, a vidéki tagok is meg-
hívassanak. 

13 
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3. A gyűlés egy részt lélektani lehetetlenségnek ta r tva 
azt, hogy akadhasson ev. egyház, mely ha ez intézet áldásos 
volta felől kellőleg felvilágosittatnék, annak bánni csekélység-
gel leendő önkéntes segélyezésétől magát ide s tova 2 évti-
zeden keresztül meg tudja tar tóztatni , másrészt elvalahára, 
beszüntetni óhajtva a még mindig nem adakozott egyházak 
neveinek, azokra nem kis á rnyat vető folytonos nyilvántartá-
s á t : megbízza a jegyzői kar t , hogy ezen még nem adakozott 
egyházakat, az ügy kellő világításba helyezése mellett, külön 
levélben hivja fel, miszerint ez áldott intézet feRegélésébez, 
már csak jó hírnevük érdekében is, némi önkéntes áldozattal 
hozzájárulni elvégre ők is erkölcsi kötelességüknek tar tsák. 

4. Gyakrabban merülvén már fel oly esetek, hol a lelkészi 
tanár i és tanitói családok körében végbe ment lakadalmi ün-
nepélyeknél a nyugdíjintézet javára ' elrendelt gyűjtés elmaradt, 
felhivatnak a főesperesek, hogy a dékánok, értesítései alapján, 
az esperességök területéhez tartozó s a nyugdíjintézet tagjai-
nak kötelékébe felvett papok, tanárok és tanitók családjaiban 
előforduló házasságkötések eseteit a nyugdíjintézet elnöksé-
gének tudomására jut tassák. 

5. Rőczey János fancsali lelkész, a választmány által fel-
sorolt körülmények alapján, a nyugdíjintézet I osztályából ezen-
nel annak II. osztályába hely eztetik át. 

XXVII. (M.) Olvastatott az egyházkerületi tanítóképző in téze t vezető ta-
nárának az 1 8 8 4 — 8 5 tanévre vonatkozó jelentése, mely szer int : 

1. Működött az intézetben 3 rendes tanár. 

2. Fölvételre jelentkezett 3.3 tanuló (ezek között 10 uj), — tény-
leg belépett 28 s maradt az ev végéig 2 8 ; és pedig volt a belépettek 
között anyanyelvre nézve : magyar 9, német 8, tót 11, kiknek azon-
ban az összes tantárgyak kivétel nélkül magyar nyelven adattak elő; — 
tanfolyamok szerint 1-ső éves 8, 2-od éves 7, 3-ad éves 13 ; — v a l l á s r a 
nézve valamennyi ág. h . e v . ; — é l e t k o r r a nézve 15 olyan, aki a 19-ik élet-
évet betöltötte. — Az elért taneredményt illetőleg az évi zárvizsgálatot 
a 28 tanuló közül 8 jeles, 12 jő, 6 elégséges osztályzattal állotta meg, 
mi g 2 elégtelen osztályzatot kapott. — Erkölcsi magaviselet tekinteté-
ben a képezdei tanári kar az eredménynyel ez évben is meg volt elégedve. 
Ösztöndíjban (a collegium szívességéből) részesi t tetet t 4 növendék, össze-
sen 23 f r t 31 kr erejéig, teljesen ingyenes ellátásban pedig 26 ifjú ré-
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szesült. Az if júság egészségi állapota — 1 tanuló kivételével — átalá-
ban jónak volt mondható; a beteg növendékeket dr. Krajzell Aurél 
collegiumi és dr. Lakner Árpád városi főorvos nemes emberbaráti gonddal 
és díj talanul gyógykezelték. 

3. Tanképesitö vizsgálatra 22 gyakorló és segédtanító s nevelő je-
lentkezett, kik közül Fürst János, Holly József, Oszvald József, Péter 
János és Strauch Gyula átalános jeles, — Fakla János, Mikolik Árpád, 
Nandrássy Dallen Aurél, Szeitleben Lajos, Zatliureczky Béla és Cserei 
Hermin átalános jó, — Faluba Endre, Galló István, Bartal Károly és 
Elm Sámuel átalános kielégítő osztályzattal képesittettek, 4-en a köte-
lező tantárgyaknak csak egyik feléből tet ték le a vizsgát, a kiegészítést 
1886-ra halasztván, 2-en egy-egy tantárgyból pótvizsgára u tas í t ta t tak , 
1 pedig elégtelen készültsége miatt a tanképesitőhöz nem bocsáttatott. 

4. Az intézet körében fenálló ifjúsági körök közül a magyar ön-
képző Pálfy kör 28 ülést s a kánoni lá togatást végző püspök ur jelen-
létében sikerült zárünnepélyt t a r t o t t ; a jelen évben alakult, ifjúsági 
gyámintézeti egylet 12 f r t 20 k r t gyűjtöt t . 

5. Az intézet könyvtára a kerület 50 f r tnyi segélyéből vétel ut ján 
31 kötet illetve füzettel, Flórián Jakab eperjesi tanár , Lauffer pesti ke-
reskedő, a Franklin-társulat , Zsarnoviczky István tanár, Novák Mihály 
lelkész és Trsztyánszky Ferencz, az „ev. egyház és iskola" szerkesztő-
jének szívességéből ajándékozás u t ján 50 kötettel illetve füzettel és 
folyóirattal gazdagodott. A taneszközök száma a mult évben e czélra 
megszavazott 100 írtból több rendbeli értékes tanszerrel gyarapodott ; az 
ásványgyüjteményt Fúria Károly és a Frankl in- társulat gazdagítot ták; 
Hazslinszky Tamás coll. tanár egy 5 octávás régi zongorát, Csink 
János tanitó pedig egy használt fuvolát és egy uj vonót ajándékoztak a 
zenekörnek. A m. é. ker. gyűlés által a könyvtár és taneszközök gyara-
pí tására megszavazott 50, illetve 100 fr tnyi összegek hova fordításáról 
részletes és kimerítő számadás van a jelentéshez mellékelve. 

Ezen jelentés folytán 

a) az intézet felvirágoztatásához adományaikkal járul t jói-
tevőknek u. m. a Franklin- társulatnak, Flórián Jakab, Lauffer 
könyvkereskedő, Zsarnoviczky István, Novák Mihály, Trsztyán-
szky Ferencz, Fúr ia Károly, Hazslinszky Tamás és Csink János, 
úgyszintén az intézet beteg növendékeit önzetlen buzgalmu 
orvosi segélyben részesített dr. Krajzell Aurél és dr. Lakner 
Árpád uraknak szives jóindulatukért köszönet szavaztatik, — 

10* 



b) az intézet könyvtárának gyarapí tására 50 f r tnyi és 
tanszerekre 100 f r tnyi segély utólagos és részletes számadás-
tétel és a jövő gyűlés elé terjesztendő jelentés kötelezettsége mellett 
a jövő 1 8 8 5 — 8 6 tanévre is megszavaztatik, egyebekben a mult 
évi költségvetés a jövőre is változatlanul fentar ta tván, — 

c) a tanítóképző intézet évi értesítőjének nyomtatási költ-
ségeire évenként 20 f r tnyi összeg szavaztatik meg oly hozzá-
adással, hogy miután az intézet értesítője a Collegium többi 
tanintézeteiével együttesen nyomatik ki, ezen évi 20 forintot a 
collegium igazgatósága veszi át s ennek fejében a tanitóképez-
dének a collegium értesítőjéből 100 példányt köteles évente 
rendelkezésére bocsátani, — 

d) a ra jz , torna- és zenetanároknak tizetés-javitás i ránt 
benyújtott kérvényét a ker. gyűlés véleményezés végett a kezelő 
bizottságnak rendeli kiadatni, a mely bizottságnak indokolt je-
lentését a jövő évi közgyűlésre elvárja, — 

e) püspök ur felhatalmaztatik, hogy a kosárfonás tan í tá -
sának eshetőleges dí jazására a képezdei alapból 7 0 — 8 0 fr tot 
kiutalványozhasson. 

XXVIII. (M.) Olvastatott a nagyméltóságú m kir. vallás- és közok-
ta tás i minisztériumnak 1884 szept 2-án 2 9 2 4 3 sz. a. kelt rendelete, 
melyben Dr. Toldy László „A magyar if júság lapja" és Kalocsa Róza 
„Leány világ" czimii lapjai az elemi, polgári, tanitóképezdei és közép-
iskolai if júság részére a jánl ta tnak 3 f r t évi fizetés mellett, — 

u. a. minisztériumnak 1884 szept. 10-érői 30828 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a középtanodai igazgatóknak meghagyatik, hogy sza-
bályszerű évi bizonyítványokat állí tsanak ki, s ha egy ilyen elveszne, azt 
ujabban hiteles másolatban állítsák ki és nevezett minisztériumnak 
jelentsék be, — 

u. a. minisztériumnak 1884 évi szept. 13-áról 32289 sz. a. 
kelt rendelete, melyben jelentetik, hogy Imre Lőrincz végleges nyug-
díjaztatása következtében a szepesmegyei tanfelügyelő teendőinek végzé-
sével Trogmayr Károly fogalmazó bizatik meg, — 

u.. a. minisztériumnak 1884 évi szept. 17-éről 2 4 3 6 7 / 8 3 sz. a. 
kelt rendelete, melyben az 1883 évi államsegély elszámolása helyesléssel 
tudomásul vétetik, — 

u. a. minisztériumnak 1884 szept. 18-áról 24336 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a pénzügyminisztérium kezelése a la t t lévő ösztöndijak 



tá rgyában a bizonyítványok beszolgál tatásának idejét és kiáll í tásának 
módját minden fokozatú iskolák részére megállapítja, — 

u. a minisztériumnak 1 8 8 4 okt. 6-án 36729 sz. a. kelt leirata, 
melyben tankerület i főigazgatókul a főfelügyeleti jogra vonatkozó utasí-
tás megküldése mellett bejelentetnek és pedig Nuber Sándor az eper-
jesi, kézsmárki, szepes-iglói, rozsnyói és r ima szombati ev. középiskolák-
hoz, Békési Gyula a nyíregyházai és iniskoiczi gymnasiumokra nézve, 
amaz mint beszterczebányai, emez mint debreczeni tankerületi főigazgató, — 

u. a. minisztériumnak 1884 nov. 6-áról 1542 ein. sz. a. kelt ren-
delete, melyben a bécsi cs. és kir. keleti akadémiába és a közös katonai 
tanintézetekbe való felvétel czéljából a német nyelv behatóbb taní tásá t 
sürgeti a középiskolákban, — 

u. a,c minisztériumnak 1884 okt. 22-éről 1510 ein. sz. a. kelt ren-
delete, melyben a képzőművészet és hazai műipar pártolása az egyhá-
zaknak a jánl ta t ik és a templomok diszitéséhez szükséges művészeti vagy 
műipari czikkek i t thon való készít tetése sürget tet ik, — 

u. a. minisztériumnak 1884 okt. 31 érői 1469 ein. sz. a. kelt ren-
delete. melyben a magyar jelzálog-hitelbank által kibocsátott 100 fr tról 
szóló és 4%-ka l kamatozó nyeremény-kötvények üzleti biztosítékul s  
bánatpénzül elfogadhatóknak nyi lvání t ta tnak. — 

u. a. minisztér iumnak 1884 decz. 6-áról 1382 ein. sz. a. kelt ren-
delete, melyben az egyházi hivatalnokok íelhiv-atnak, hogy csak fontosabb 
okmányokat tar ta lmazó leveleket ad janak ajánlot tan a postára, — 

u. a. minisztériumnak rendelete 1884 decz. 13-áról 42 185 sz. a., 
melyben Tóth József pestmegyei tanfelügyelőnek „Népoktatási törvények 
és rendeletek t á r a " czimű műve a népoktatási hatóságok figyelmébe 
a jánl ta t ik megszerzés végett, — 

u. a. minisztériumnak 1884 decz. 30-án 1782 ein. sz. a. k e l t r e n -
delete, melyben közzé tétetik, hogy a nagy-szebeni földhitelintézet 5 % 
5' /ä°/o s 6%-kos 1 0 0 , 5 0 0 és 1 0 0 0 frtos záloglevelei a közigazgatás minden 
ágazataiban üzleti biztosítékai és bánatpénzül elfogadtatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1885 évi jan. 3-án 4 8 7 6 1 / 8 8 4 sz. a. kelt 
rendelete, melyben az egészségügy szempontjából az elemi iskolákban 

r 

való taní tásra Dr. Széli Lajos „Életmentés és egészségtan" és „Vezér-
könyv az életmentés és egészségtanhoz" czimii pályanyertes műveit 
ajánl ja , amazt 20 kr, emezt 50 kr bolti áron, — 

u. a. minisztériumnak 1885 jan. 6-áról 4 5 8 0 1 / 8 4 sz. a. kelt ren-
delete. melyben a budapesti mechanikai tanműhely szervezeti szabály-
zata köröztetés végett megküldetik, — 
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u. a. minisztériumnak 1885 jan. 23-án 1790 ein. sz. a. kelt fel-
hívása, melyben Boncza Miklós budapesti lakos „Magyar közigazgatás" 
czimű szaklapja pártfogás végett a jánl tat ik , — 

u. a. minisztériumnak 1885 febr. 2-án 7040 sz. a. kelt rendelete 
melyben a lelkészeknek meghagyatik, hogy a községi elöljáróknak a tan-
köteles gyermekek születési évére vonatkozó adatokat felvilágosításul 
mindenkor kiadják, — 

u. a. minisztériumnak 1885 febr. 3-án 3034 sz. a. kelt rendelete, 
melyben a tanintézetek igazgatóságai arra hivatnak fel, hogy az okta-
tási czélokra szolgáló összes iparczikkeiket hazai készítményekből sze-
rezzék he, — 

u. a. minisztériumnak 1885 febr. 5-én 4 8 2 7 8 / 8 8 4 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a taní tóknak a faiskolák szakszerű kezelése köteles-
ségökké tétetik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 évi február 12-én 6200 sz. a. kelt 
rendelete, melyben Trogmayr Károlynak szepesmegyei tanfelügyelővé tör-
tént kinevezése tudtul adatik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 febr. 13-án 2189 ein. sz. a. kelt ren-
delete, melyben a lelkészek utas í t ta tnak, hogy a névváltoztatásokról 
szóló anyakönyvi bejegyzések hű másolatát az illető másodpéldány ve-
zetésére hivatott törvényhatóságoknak hiteles alakban haladék nélkül 
küldjék meg, — 

u. a. minisztériumnak 1885 febr. 25-én 4 0 6 8 sz. a. kelt rendelete, 
melyben a Doboczky Lajos által szerkesztett „gazdasági és kertészeti 
tankönyv" iskolai olvasmányul a jánl ta t ik , — 

u. a. minisztériumnak 1885 febr. 26-án 7104 sz. a. kelt rendelete, 
melyben az ösztöndijasok névjegyzéke minden tanév elején, minden tan-
év első fele után és minden tanév végével a középiskolák részé-
ről bekéretik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 márcz. 9-én 5250 sz. a. kelt rende-
lete, melyben köztudomásra hozatik, hogy a losonczi állami főgymna-
siumban az elégtelen osztályzatuaktól a tandíjmentesség megvonatott, — 

u. a. minisztériumnak 5716 sz. a. 1885 márcz. 9-én kelt rende-
lete, melyben Ruppeldt Károly liptó-sz.-miklósi tanitó „Venček sloven-
ských národnich piesni" czimű dalfüzete az összes tót iskolákból ki-
til tatik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 márcz. 11-éről 338 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben a tiszavidéki, első erdélyi, báttaszék-dombovári, záká-
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nyi és alföld-fiumei vasutak részvényeit a közigazgatási pénztárak ál ta l 
üzleti biztosítékul elfogadhatóknak nyilvánítja, 

u. a. minisztériumnak 1885 ápr. 7-én 5240 sz. a. kelt rendelete, 
melyben a Korenn B. és Hölzl Ede féle Bécsben megjelent: „Rakausko-
Ulierské Mocnárství" czimü fali térkép az összes iskolákból ujabban 
ki ti 1 tátik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 ápr. 17-én 8156 sz. a. kelt rendelete, 
melyben a gazdaságtannak úgy a hittani, mint a képezdei seminárium-
ban való taní tása kötelességül tétetik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 ápr. 20-án 645 ein. sz. a. kelt ren-
delete. melyben felülbélyegzésre Dötscli Karoly festékgyáros fekete zsir-
festéke ajánltatik, — 

u a. minisztériumnak 1885 ápr. 22-én 7387 sz. a. kelt rendelete, 
inelylyel a Kolumban Bál in t tanító ellen hozott bünüg)i ítélet közöl 
tetik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 ápr. 28-án 15731 sz. a. kelt rendelete, 
melyben tudtul adatik, hogy hivatalos levelezésben az izraelita anyakönyv-
vezetőt is portomentesség illeti, — 

u. a. minisztériumnak 1885 május 13-án 17501 sz. a. kelt rende-
lete, melyben a cs. és kir. hadi tengerészetbe tengerész jelöltekül be-
lépni óhajtó i f jakra vonatkozó felvételi feltételek a tanintézetekkel kö-
zöltetnek, — 

u. a. minisztériumnak 1885 máj. 22 én 7124 sz. a. kelt rendelete, 
melylyel a Pethő József t au i tó ellen hozott bűnügyi Ítélet közöltetik,— 

u. a. minisztériumnak 1885 julius 7-én 22894 sz. a. kelt rende-
lete, melyben Felben Domonkos zemplénmegyei segédtanfelügyelőnek ren-
des tanfelügyelővé tör tént kinevezése tudtul adatik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 jul. 9-én 1186 elu. sz. a. kelt rende-
lete, melyben a „Magyarország népoktatási intézeteinek és tanítóinak 
név- és czimtára" czimü munka 2 fr t 80 kr áron megvételre ajánl-
tatik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 jul. 20-áról 1202 ein. sz. a. kelt ren-
delete, melyben „a pesti magyar kereskedelmi bank, magyar jelzálog 
hitelbank és a kisbirtokosok országos földhitelintézetének záloglevei az 
államkincstár részéről a közigazgatás minden ágában üzleti biztositékul 
elfogadhatóknak nyilvánít tatnak, a pesti első lmzai takarékpénztár egye-
sület zálogleveleire nézve pedig tudtul adatik, hogy nevezett pénzintézet őszes 
zálogleveleit vissza váltotta és ezen üzletét teljesen beszüntette, — 
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u. a. minisztériumnak 1885 jul. 23-áról 26598 sz. a. kelt rende-
lete, melyben dr. Schenzel Guidónak: „A magyar korona országainak 
csapadék viszonyai" czimü munkája a középiskolák számára ajánltat ik. — 

u. a. minisztériumnak 1885 julius 31-éről 21925 sz. a. kelt ren-
delete, melyben Freeskay Jánosnak: „Képek az iparos világból" czimü 
müve 1 f r t áron, mint hasznos és tanulságos olvasmány, megszerzésre 
ajánl tat ik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 aug. 6-áról 1331 ein. sz. a. k. rende-
lete, melyben a magyar állam új földabroszát vászonra nyomott kiállí-
tásban 20 frt , papírra nyomott kiállításban 10 fr t , magánosok részére 
pedig 5 f r t előfizetés mellett megvételre a jánl ja s e mű beszerzésére a 
hivatalokat felhívja, — 

u. a. minisztériumnak 1885 aug. 9-éről 1155 ein. sz. a. k e l t r e n -
delete, melyben a hivatalos levelek után a 10 kr. ajánlási dij fizetése 
kötelezőnek mondatik ki. 

Ezen rendeletek köröztetve lévén tudomásul vétetnek. 

XXIX (F.) Olvastatott a tanodai bizottságának a kebelbeli fő- és 
középiskolák 1884—85- ik állapotáról szóló jelentése, mely sze r in t : 

1. Gymnasium ez idő szerint 7 áll fen egyházkerületünk területén 
és pedig 4 teljes fő-, 1 hétosztályu, 1 hatosztályu közép-, és 1 négy> 
osztályú algymnasium. E tanodákban összesen 56 tanterem van kimu-
tatva, nem számítva be az u. n. nagy- vagy dísztermeket. — Tan-nyelv 
a magyar, de a helyi viszonyok számba vétele mellett Iglón és Kézs-
márkon az algymnasiumi osztályokban használtat ik a német nyelv is 
a magyar mellett. A gyinnasiumok ingatlan vagyona (az ezt ki nem 
mutatot t Kézsmárk kivételével) 151127 f r t ér téket képvisel, mely vagyon 
ez évben 8583 fr to t jövedelmezett; a tökepénzek értéke 568220 forint, 
mely tőke vagyon 2 4 6 4 4 fr tot kamatozott. A tanintézetek Összes jövedelme 
112516 f r t 79 kr volt, melyből tandíj czimén 22047 f r t 25 kr., s élel-
mezési dijjak czimén 3 4 3 9 3 f r t 23 kr a tanulóktól folyt be. — A ki-
adások fő összege 118439 f r t 13 kr, mely összegben a tanár i fizetések 
6 5 8 6 í fr t tal , a növendékek élelmezése 25405 f r t 71 krral, a beszerzett 
különféle tanszerek 2523 fr t ta l , (csak magánál a rozsnyói főgymnásium-
nál 1217 fr t ta l ) szerepelnek. — Működött ezen középtanodákban 58 
rendes, 28 helyettes és segéd-tanár. — Beiratkozott az év elején 1677 
nyilvános, 112 magán-, •összesen tehát 1789 tanuló; évközben kilépett 
70, meghalt 7, maradt az év végével 1712, még pedig volt, — 
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anyanyelvre nézve magyar 1085 (63.38%), német 501 (29.27%), tót 
125 (7.3%), olasz 1 (0.05%), — vallásra nézve ágostai hitv. 6 9 3 (40.38%)? 
helvét hitvallása 364 (21.25%), rom. kath. 343 (20 .n%) , gör. kath. 28 
(1.66%), mózses vallású 284 (16.60%), — származásra nézve 11 külföldi, 
a többi belföldi, — életkorra nézve 128 olyan, kik a 19 életévet már 
meghaladták. — Szorgalmi eredmény tekintetében vizsgálatot t e t t az 
év végén 1696, vizsgálat lan maradt 16 tanuló, vizsgát t e t t pedig jeles ered-
ménnyel 135, jó eredménynyel 398, elégséges osztályzattal 813, elégtelen 
eredménnyel 350. — Érettségi vizsgára je lentkezett a négy főgymnásiumban 
161 ifjú, kik közül Írásbeli vizsgálat a lapján visszavet te tet t 7, szóbeli vizs-
gára bocsát tatot t 154, utóbbiak közzül éret tnek Ítél tetet t kitüntetéssel 22, 
egyszerűen 114, visszavet tetet t a szóbeli vizsgálat alapján 18. — Erkölcsi 
magaviselet tekintetében az eredmény jónak jelezhető, elutasítás esete 2 
főgymnasiumban összesen kettő fordult elő. A főgymnasiumot végzett 
i f jak közül 14 a hi t tani , 18 a jogi, 17 a gyógytudomáuyi, 3 a bölcsé-
szeti, 7 a mérnöki, 18 a gazdászati, 11 az erdészeti, 1 a bányászati , 
1 1 a hadi, 15 a hivatalnoki pályára készül. 

A szabad tantárgyak közül a f ranczia nyelvet 89, az angolt 2, a 
gyorsírást 148 i f jú tanulta, zene-és énekkörökben részt vett 615 tanuló. 
Minden intézetnél van magyar önképzőkör, Kézsmárkon és Iglón német 
i s ; a r imaszombati magyar kör elnökénél száz munkát muta t t ak be a 
rendes tagok, az eperjesi magyar társaságnak 776 f r t 60 kr értékű 
pénzvagyona van. — A tanulók segélyeztetését illetőleg ösztöndíjban 
3087 f r t 72 kr erejéig 139 tanuló részesült, a tápintézetek jótéteményét 
ezernél több if jú vette igénybe, kik közül 81-nek 1360 f r t 50 krnyi. 
tápdi j lett elengedve, — tandíj elengedésben 108 tanuló 1452 f r t 26 kr, 
erejéig részesült. 

2. A kerületi hittanintézet beható ismertetése ezen jk. XXI pont ja 
vag joná l lása a XXIV pont a la t t olvasható. 

3. A tanítóképző intézet vagyoni állásáról e jk. XXIV pontja, bel-
életéről a XXVII pont ád részletes felvilágosítást . 

4. A négy évi tanfolyamra berendezett jogakadémián az elmúlt 
tanévben 5 nyilvános rendes, 2 nyilvános rendkívüli és 1 magán t aná r 
működött. 

Az akadémia tőke vagyona 4 9 9 4 0 fr t , jövedelme kamatokból 2000 f r t , 
tandíjból 1240 f r t ; kiadása 6 5 4 8 f r t 47 kr., melyből a tanárok fizetésére 
635 7 f r t eset t ; a hiány a tőkékből fedeztetet t . — 

Beiratkozott az év elején 38 nyilvános és 1 rendkívüli, összesen 39, 
évközben kilépett 3, maradt az iskolai év végén 36 hallgató, kik közül 

11 
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anyanyelvre nézve valamennyi magyar, vallásra nézve pedig 15 ág. ev. 
3 helv. hitv., 13 r. katli., 3 gkatli, 2 mézes vallású; tandíjmentes volt 
közöttük 5, ösztöndíjjá s — összesen 191 f r t 47 kr erejéig — szintén 
5. — Első alapvizsgálatra jelentkezett a hallgatók közül 7, képesítettnek 
Ítéltetett egyhangú kitüntetéssel 1, szótöbbség ut ján kitüntetéssel 1, egy-
szerűen 2, pótvizsgára u tas í t t a to t t 3, — második alapvizsgálatra jelent-
kezett 6, kik közül 4 egyhangúlag, kettő szótöbbséggel képesittetett , — 
államtudományi vizsgát te t t 2 ifjú, kik közül 1 kitüntetéssel, 1 szótöbb-
séggel nyert képesítést, — jogtudományi államvizsgát te t t 4 , kik 
közül szótöbbséggel 2, egyhangúlag szintén kettő képesit tetett . — 

A jogakadémiai if júság segély alapja 3605 f r to t tesz ki ; a hallga-
tóság tulajdonát képező Könyvtár 447 kötetben 367 művet számlál. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén 
a) az eddig el járt bizottságnak kifej te t t munkásságáért 

és fáradozásaiér t köszönet szavaztatik, — 
b) az uj szervezkedés alapján ezúttal újból megalakítandó 

tanodai bizottságba elnökül Hörk József collegiumi igazgató, 
tagokul Sztehló János főesp., dr. Horváth Ödön, dr. Szlávik 
Mátyás. Mayer Endre, Albert József, Fabriczy János, Gamauf 
György és Ziman János tanárok választatnak be. 

XXX. (F.) A népiskolai bizottság beadja az I88V5 tanévről szóló 
következő je lentését : 

1. A YI. sz. k. városi esperessé^. 

Lélekszám 9 2 3 3 ; 6 — 1 2 éves tanköteles fiu 590, leány 617, ösz-
szesen 1 2 0 7 ; 13 — 1 5 éves fiu 240, leány 311. összesen 5 5 1 ; 6 — 1 5 
éves fiu 830, leány 928, összesen 1758. Ezek közül j á r t az illető hely-
beli evang. elemi iskolába 503 fiu, 543 leány, összesen 1046 gyermek, 
felső leányiskolába 49 leány; idegen elemi iskolába 34 fiu, 55 leány, 
összesen 89 gyermek; idegen ismétlő iskolába 133 fiu, 186 leány, ösz-
szesen 319 gyermek; idegen felső vagy polgári iskolába 24 fiu, 62 leány,, 
összesen 86 gyermek; magánintézetbe 5 leány; középtanodába 121 fiu. 
E szerint iskolába j á r t 815 fiu, 900 leány, összesen 1715 gyermek; nem 
j á r t 15 fiu, 28 leány, összesen 43 gyermek. Já r t tehát a tankötelesek 
97 72%-a. A gyermekek mulasztot tak 15936 félnapot; megbüntet tetet t 2 
szülő ; az illető helybeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású 
j á r t 166 fiu, 247 leány, összesen 4 1 3 gyermek. 
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Tanító volt 3 6 ; ezek közül képesített 28, nem képesített 8 ; ren-
des 35, segéd 1. Iskola volt 22 ; ezek közül egyházi 2 2 ; az egyházköz-
ség tulajdona 19, bérelt 3 ; jó karban van 19, rosz karban 8. Tanterem 
van 36, tauitólak 15 ; faiskola 4, testgyakorló 3 ; fekete irótábla 56, 
fali olvasó tábla 434, fali térkép 140, földgömb 24, természetrajzi esz-
közök 1850 ; természettani eszkö/ők 447, kötet könyv 3 7 5 6 ; iskola 
épült 3. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 18855 f r t 21 kr, termények-
ben 1794 fr t , összesen 2 0 6 4 9 f r t 21 kr. Az ingatlan vagyon értéke 
40915 frt, jövedelme 949 í r t ; tőkepénze 94049 f r t 95 kr, ennek ka-
matja 5243 fr t 74 kr, tandíjból befolyt 5011 frt , községi segélyből 
3326 f r t 48 kr, egyháziból 5592 f r t 99 kr, egyebekből 526 frt , ösz-
szesen 20649 frt 21 kr. Ebből fordí t ta tot t a rendes tanítók fizetésére 
183 32 f r t 95 kr, segédtanítóra 440 frt , javí tásra 503 frt , tanszerekre 
326 f r t 50 kr, egyebekre 1046 fr t 76 k r : az évi kiadás 20649 frt 21 kr. 

2) A XII[ szepesi városi esperesség. 
Lélekszám 11463; 6 —12 éves tanköteles fiu 681, leány 684, ösz-

szesen 1365 gyermek; 13 — 1 5 éves tanköteles fiu 343, leány 261, ösz-
szesen 604 gyermek; 6 — 1 5 éves tanköteles fiu 1024, leáuy 945, ösz-
szesen 1969 tanköteles gyermek. Az illető helybeli evang. elemi iskolába 
j á r t 627 fiu, 663 leány, összesen 1290 gyermek; az illető helybeli 
ismétlő iskolába j á r t 237 fiu, 105 leány, összesen 342 gyermek; idegen 
elemi iskolába j á r t 6 fiu, 4 leáuy, összesen 10 gyermek; idegen ismétlő 
iskolába já r t 12 fiu, 36 leány, összesen 48 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába, já r t 37 leány; magánintézetbe 28 leány; középtanodába 
110 fiu, 2 leány, összesen 112 gyermek. Az iskolába járók főösszege 
992 fiu, 87 5 leány, összesen 186 7 gyermek; iskolába nem járt 32 tan-
köteles fiu, 7 0 leány, összesen 102 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 
95°/o-a A gyermekek mulasztottak 1455 fél napot ; megbüntettetett 
9 szülő. Az esperességbeli ev. elemi iskolába idegen illetőségű vagy val-
lású járt 115 fiu, 157 leány, összesen 272 gyermek. 

Tanító volt 38, valamennyi képesített , valamennyi rendes. Iskola 
volt 2 0 ; ezek közül egyházi 15, községi vagy állami 5 ; a fentartó tes-
tület tulajdonát képezi 19 iskola, bérelt 1; jó karban van 19, rosz 
karban 1. Tanterem van 32, tanitólak 19, faiskola 14, testgyakorló 12, 
fekete irótábla 57. fali olvasótábla 16 0, fali térkép 168, földgömb 23, 
természetrajzi eszközök 1475, természettani eszközök 317, kötet könyv 
3 5 2 6 ; iskola javí t ta tot t 2. 
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Az iskola évi jövedelme készpénzben 1502 7 f r t 50 kr., termé-
nyekben 2824 fr t , összesen 17851 f r t 50 kr. Az ingatlan vagyon értéke 
27500 frt , jövedelme 1802 f r t ; tőkepénz 19241 f r t 82 kr., ennek ka-
mat ja 1225 f r t 50 kr., tandijakból befolyt 1422 fr t , állami segélyből 
300 frt , községiből 97 90 fr t , egyháziból 2542 fr t , egyebektől 7 70 fr t , 
az összes évi jövedelem 17851 f r t 50 kr. Ebből fordít tatot t a rendes 
tanítók fizetésére 14745 f r t 34 kr., segédtanítókra 1050 f r t , j av í tás ra 
953 frt , tanszerekre 175 fr t , egyebekre 928 frt 16 kr. , : az Összes 
évi kiadás 17851 f r t 50 kr. 

3) A VII bányavárosi esperesség. 
Lélekszám 5 7 0 8 ; 6 — 1 2 éves tanköteles fiu 593, leány 521, össze-

sen 1114 gyermek; 13 — 1 5 éves tanköteles fiu 189, leány 116, össze-
sen 305 gyermek; 6 — 1 5 éves fiu 782, leány 637, összesen 1419 gyer-
mek. Ezek közül j á r t az illető helybeli evang. elemi iskolába fiu 563, 
leány 506, összesen 1 0 6 9 ; az illető helybeli evang. ismétlő iskolába 
138 fiu, 71 leány, összesen 209 gyermek; idegen elemi iskolába j á r t 
2 leány; polgári iskolába 1 fiu, 2 leány, összesen 3 gyermek; magán-
intézetbe 1 leány; középtanodába 23 fiu. E szerint j á r t iskolába 
725 fiu, 582 leány, összesen 1307 gyermek. Iskolába nem já r t 57 fiu, 
55 leány, összesen 112 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 92%-a. 
A gyermekek mulasztottak 2083 fél napot. A helybeli elemi iskolába 
idegen illetőségű vagy vallású jár t fiu 29, leány 18, összesen 47. 

Tanitó volt 18, valamennyi képesített , valamennyi rendes. Iskola 
volt 8, ezek közül egyházi 7, községi vagy állami 1; az egyház tulaj-
donát képezi 7 iskola, bérelt 1; jó karban van 7, rosz karban 1. Tan-
terem van 16, tanitólak 13, az iskola épülete mellett van faiskola 5, 
testgyakorló 5, fekete irótábla van 30, fali olvasó tábla 88, fali térkép 
50, földgömb 8, természetrajzi eszköz 26, kötet könyv 399. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 7435 frt, terményekben 
1948 frt , összesen 9383 f r t . Tandijakból befolyt 150 frt , községi segély-
ből 7470 fr t , egyháziból 1469 fr t , egyebekből 294 frt, összesen 9383 fr t . 
Ebből fordí t ta tot t a rendes tanítók fizetésére 7861 frt , segédtanítóra 150 frt , 
javí tásra 204 fr t , tanszerekre 28 frt , egyebekre 1140 frt, összesen 9383 frt . 

4) A tátra-aljai esperesség. 
Lélekszám 1 0 4 5 6 ; 6 — 1 2 éves tanköteles fiu 683, leány 659, 

összesen 1342 gyermek; 13 — 15 éves tanköteles fiu 246. leány 270, 
összesen 516 gyermek; 6 — 15 éves tanköteles fiu 929, leány 929. 
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összesen 1858 gyermek. Ezek közül j á r t az illető helybeli evang. elemi 
iskolába 677 fin, 640 leány, összesen 1317 gyermek; ismétlő iskolába 
215 fin, 245 leány, összesen 460 gyermek; idegen elemi iskolába j á r t 
5 fiu, 3 leány, összesen 8 gyermek; idegen ismétlő iskolába 28 fiu, 
20 leány, összesen 48 gyermek; felső vagy polgári iskolába 1 fiu; kö-
zéptanodába 3 fiu. Az iskolába j á r t tehát 929 fiu, 908 leány, összesen 
1837 gyermek; iskolába nem j á r t 21 leány. J á r t tehát a tankötelesek 
97 72°/o-a. A gyermekek mulasztottak 3073 fél napot. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású j á r t fiu 19, leány 28, összesen 
47 gyermek. 

Tanitó volt 2 8 ; ezek közül képesítet t 26. nem képesített 2, vala-
mennyi rendes. Iskola van 28, ezek közül egyházi 26, községi 
vagy állami 2 ; az egyház tulajdonát képezi 25 iskola, bérelt 3 ; jó karban 
van 25, rosz karban 3, Tanterem 28, t an i tó lak22 , faiskola 22 fekete iró-
tábla 35, fali olvasótábla 213, fali térkép 105, földgömb 18, természet-
rajzi eszköz 45, kötet könyv 520. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 6206 fr t 49 kr, ter-
ményekben 4987 frt , összesen 11193 f r t 49 kr. Az ingatlan vagyon 
értéke 45230 frt . jövedelme 2 0 5 1 f r t ; tőkepénze 6062 f r t 36 kr, ennek 
kamatja 282 f r t 27 kr, tandíjból befolyt 1149 frt , állami segélyből 450 
fr t , községiből 787 f r t 50 kr, egyháziból 5S41 f r t 36 kr, egyebekből 
632 f r t 36 kr, az összes évi jövedelem 11193 f r t 49 kr. Ebből for-
dí t ta to t t a rendes tanitók fizetésére 9389 f r t 40 kr, javításra 641 f r t , 
tanszerekre 81 f r t 50 kr, egyebekre 1081 f r t 59 k r : az évi kiadás 
összesen 11193 f r t 49 kr. 

5) A gömöri esperesség. 

Lélekszám 4 1 8 1 3 ; 6 — 12 éves tanköteles fiu 2397, leány 2353, 
összesen 6 — 1 2 éves tanköteles gyermek 4 7 5 0 ; 13 — 1 5 éves tanköteles 
fiu 975, leány 9 3 0 ; összesen 1 3 — 1 5 éves tanköteles gyermek 1905 ; 6 — 1 5 
éves tanköteles fiu 3372, leány 3 2 8 3 ; összesen 6 — 1 5 éves tanköteles 
gyermek 6655. Ezek közül j á r t az illető helybeli evang. elemi iskolába 
2249 fiu, 2246 leány; összesen 4495 gyermek; az illető helybeli ismétlő 
iskolába 811 fiu, 724 leány, összesen 1535 gyermek; idegen elemi is-
kolába j á r t 64 fiu, 59 leány, összesen 123 gyermek; idegen ismétlő is-
kolába j á r t 16 fiu, 31 leány, összesen 47 gyermek; felső nép- vagy 
polgári-iskolába 16 fiu, 8 leány, összesen 24 gyermek; magánintézetbe 
3 fiu, 6 leány, összesen 9 gyermek; középtanodába 53 fiu. Iskolába j á r t 
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tehát 3212 fiu, 3074 leány, összesen 6286 gyermek; iskolába nem já r t 
160 fiú, 209 leány, összesen 369. J á r t a tankötelesek 94'/2°/o Az isko-
lás gyermekek mulasztottak 15933 fél napot, megbüntettetet t 91 szülő. 
Az illető helybeli evang. elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 
224 fiu, 157 leány, összesen 381 gyermek. 

Tanító volt 106; ezek közül képesített 81, nem képesített 2 5 ; ren-
des 89, segéd 17. Iskola volt 9 3 ; ezek közül egyházi 91, községi 2 ; az 
egyház tulajdonát képezi 9 1 ; jó karban van 78, rosz karban van 15. 
Tanterem volt 91, tanitólak 106, faiskola 50, testgyakorló 12, fekete iró-
tábla 150, fali olvasótábla 1430, fali térkép 211, földgömb 63, természet-
rajzi eszközök 644, természettani eszközök 164, kötet könyv 2926 Is-
kola épült 2. javictatott 18. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 13378 f r t 15 kr, termények-
ben pénzértékre á t számítva 18902 f r t 74 kr, összesen 32280 frt, 89 kr. 
Az ingatlan vagyon értéke 46136 frt, ennek évi jövedelme 4375 f r t ; 
tőke pénz 19140 frt , kamatja 1196 fr t , tandíjból bejött 5018 f r t 41 
kr, községi segélyből 2090 f r t 84 kr, egyházi segélyből 18808 f r t 64 
kr, egyebekből 792 f r t ; összesen kitesz az évi jövedelem 322S0 frt 89 
k r t Ebből fordíttatott, rendes tanítók fizetésére 2 8 6 6 9 f r t 09 kr, segéd-
taní tókra 940 frt , javításra 1184 f r t 20 kr, tanszerekre 49 frt, egye-
bekre 1438 f r t 60 kr : összes évi kiadás 3 2 2 8 0 f r t 89 kr. 

6) V k i s h o n ti esperessé^. 

Lélekszám 1 7 9 1 4 ; 6 — 1 2 éves evang. tanköteles fiu 1014, leány 
989, összesen 2003 gyermek; 13 — 1 5 éves tanköteles fiu 343, leány 
399, összesen 742 gyermek; 6 — 1 5 éves tanköteles fiu 1357, leány 
1388, összesen 2 7 4 5 gyermek. Ezek közül jár t az illető helybeli evang. 
elemi népiskolába 959 fiu, 946 leány, összesen 1905 gyermek; a helybeli 
ismétlő iskolába 124 fiu 147 leány, összesen 271 gyermek ; idegen elemi 
iskolába j á r t 18 fiu, 21 leány, összesen 39 gyermek; idegen ismétlő is-
kolába 1 fiu, 1 leány, összesen 2 gyermek; felső- vagy polgári-iskolába 
4 fiu, 1 leány, összesen 5 gyermek; magánintézetbe 1 leány; középtano-
dnba 5 fiu. E szerint az iskolába járók főösszege, fiu U l i , leány 1117, 
összesen 2 2 2 8 gyermek; iskolába nem j á r t 246 fiu, 271 leány, összesen 
517 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 81°/o-a. A gyermekek mulasz-
tottak 31407 fél n a p o t ; megbüntet tetet t 290 szülő. Az esperességbeli ev. 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t 60 fiu, 42 leány, össz-
szesen 102 gyermek. 
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Tanitó van 3 5 ; ezek közül képesített 33. nem képesített 2 ; rendes 
34 segéd 1. Iskola van 35, melyek mind az egyház tulajdonát 
képezik; jó karban van 33, rosz karban 2. Tanterem vau 36, tanító-
ink 3 6, faiskola 28. testgyakorló 4, fekete irótábla 59, fali olvasó tábla 
287, fali térkép 68, földgömb 22, természetrajzi eszköz 217, természet-
tani es/köz 54, kötet könyv 401. Épült 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 6732 f r t 14 kr, termények-
ben 5165 f r t 5 kr, összesen 1 1897 f r t 19 kr. Az ingatlan vagyon értéke 
22900 frt , jövedelme 2599 f r t ; tökepénz 1485 frt, ennek kamatja 73 f r t 
2 kr., tandíjból befolyt 1924 frt 39 kr , községi segélyből 610 frt , egy-
háziból 6468 f r t 86 kr, egyebekből 221 f r t 92 kr., az összes évi jöve-
delem 1 1897 f r t 19 kr. Ebből fordí t ta tot t a rendes tanítók fizetésére 
11221 Irt 48 kr, javí tásra 413 f r t 71 kr, tanszerekre 34 f r t 50 kr, 
egyebekre 224 f r t 50 k r : a kiadások főösszege 11897 f r t 19 kr. 

7) A sáros-zempléni esperesség. 

Lélekszám 1 4 2 7 1 ; 6 — 1 2 éves tanköteles fin 97 3, leány 981, 
összesen 1 9 5 4 ; 1 3 — 1 5 éves fin 385, leány 400, összesen 7 8 5 ; 6 —15 
éves fiu 1358, leány 1381, összesen 2 739. Ezek közül j á r t az illető 
helybeli evang. elemi iskolába 861 fia, 87 2 leány, összesen 17 33 ; ismétlő 
iskolába 194 fiu, 187 leány, összesen 381 gyermek; idegen elemi isko-
lába 7 fiu, 5 leány, összesen 12 gyermek ; felső vagy polgári iskolába 2 fiu; 
magánintézetbe 1 fiu; középtanodába 2 fiu. Iskolába já r t t ehá t 1067 fiu, 
1064 leány, összesen 2131 gyermek ; iskolába nem já r t 291 fiu, 317 
leány, összesen 608 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 78°/o-a. Az is-
kolás gyermekek mulasztottak 6212 félnapot; megbüntettetet t 65 szülő. 
Az illető helybeli evang. elemi iskolába idegen illetőségű já r t 180 fiu, 
170 leány, összesen 3 50 gyermek. 

Tanitó volt 3 7 ; ezek közül képesített 24, nem képesített 1 3 ; ren-
des 28, segéd 9. Iskola volt 3 7 ; ezek közül egyházi 37, melyek mind-
egyike az egyházközség tulajdonát képezi ; jó karban 30, rosz karban 
7. Tanterem van 37, tanitólak 37, faiskola 26, fekete irótábla 54, fali 
olvasó tábla 502, fali térkép 60, földgömb 17, természetrajzi eszköz 
216, természettani eszközök 50, kötetkönyv 605. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 4045 fr t , terményekben 
6990 f r t , összesen 1 1035 f r t ; az ingatlan vagyon értéke 40910 
fr t , jövedelme 3150 f r t ; tőkepénz 8236 frt , kamatja 425 fr t , 
tandijakból bejött 1761 frt, községi segélyből 543 f r t , egyházi segély-



bői 4554 frt, egyebekből 602 f r t : az összes évi jövedelem 1 1035 fr t . 
Ebből fordít tatot t rendes tanitók üzetésére 8879 fr t , segédtanítókra 
1933 fr t , javi tásra 153 fr t , egyebekre 70 f r t , az összes évi kiadás 
11035 fr t . 

8. A hegyaljai esperesség. 
Lélekszám 2 0 1 0 7 ; 6 — 12 éves tanköteles fia 993, leány 1081, 

összesen 2074 gyermek; 1 3 — 1 5 éves tanköteles fin 371, leány 249, 
összesen 620 gyermek; 6 — 1 5 éves tanköteles gyermek fiu 1364, leány 
1330, összesen 2 6 9 4 ; az illető helybeli evang. elemi iskolába j á r t 
947 fiu, 892 leány, összesen 1839 gyermek; ismétlő iskolába j á r t 133 
fiu, 47 leány, összesen 180 gyermek; idegen elemi iskolába j á r t 32 fiu, 
29 leány, összesen 61 gyermek; felső vagy polgári iskolába já r t 13 fin, 
27 leány, összesen 46 gyermek; magánintézetbe 21 leány; középtanodába 102 
fiu. J á r t tehát a tankötelesek közül 1227 fiu, 1016 leány, összesen 2243 
gyermek; nem já r t 137 fiu, 314 leány, összesen 451 gyermek. Iskolába 
já r a tankötelesek 83%-a . Az iskolás gyermekek mulasztottak 2078 
félnapot, megbüntet tetet t 51 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illető-
ségű vagy vallású j á r t 226 fiu, 162 leány, összesen 388 gyermek. 

Tanitó volt 41 ; ezek közül képesí tet t 33, nem képesítet t 8 ; ren-
des 33, segéd 8. Az iskolák száma 41, és pedig valamennyi egyházi; az 
egyház tulajdonát képezi 37, bérelt 4 ; jókarban van 38, rosz karban 
van 3 ; tanterem van 41, tanitólak 34, faiskola van 11, testgyakorló 9, 
fekete irótábla 58, fali olvasótabla 622, fali térkép 81, földgömb 23, 
természetrajzi eszköz 171, természet tani eszközök 94, kötet könyv 450 . 
Iskola épült 1. 

Az iskola évi jövedelme készpénzben 19938 f r t 19 kr, termények-
ben 2863, összesen 2 2 8 0 1 f r t 19 kr. Az ingatlan vagyon értéke 2 3 4 0 0 
f r t , jövedelme 2014 f r t ; tőkepénz 18054 fr t , ennek kamat ja 1217 f r t 93 kr, 
tandíjakból befolyt 5756 f r t 80 kr, községi segélyből 1016 fr t , egy-
háziból 7959 f r t 46 kr, egyebekből 4837 f r t : az összes évi 
jövedelem 2 2 8 0 1 f r t 19 kr. Ebből fordít tatot t a rendes tanitók fizeté-
sére 15211 fr t , segédtanítókra 2922 f r t , javi tásra 1574 f r t 50 kr, 
tanszerekre 283 f r t 50 kr, egyebekre 2810 f r t 19 k r : a kiadások főösz-
szege 228 01 f r t 19 kr. 

Összegezés. 
Lélekszám az összes esperességekben 1 3 0 9 6 5 ; 6 — 1 2 éves tanköte-

les fiu7924,leány 7885, összesen 15809 gyermek; 13 — 15 éves tanköte-
les fiu 3092, leány 2936, összesen 6028 gyermek; 6 — 1 5 éves tanköteles 
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flu 11016, leány 10821, összesen 2 1837, s igy a 6 — 1 2 éves tanköte-
lesek a lélekszám 11 • 3°/o-ját, a 13 — 1 5 évesek pedig annak 4 ' 6 % - j á t 
teszik. — 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek ki-
vételével: az elemi iskolába 7386 fiu. 7308 leány, összesen 14694 gyer-
mek ; ismétlő iskolába 1852 hu, 1575 leány, összesen 3427 gyermek; 
idegen elemi iskolába 166 fiu, 178 leány, összesen 344 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 190 fiu 2 74 leány, összesen 464 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába 61 fiu, 137 leány, összesen 198 gyermek; magánintézetbe 
4 fiu, 62 leány, összesen 66 gyermek; középtanodába 419 fiú, 2 leány, 
összesen 421 gyermek. Iskolába járt 10078 fiu, 9536 leány, összesen 
19614 gyermek; nem járt 938 fiu, 1285 leány, összesen 2223 gyermek. 
J á r t a tankötelesek 90%-a. A gyermekek mulasztottak 78177 félnapot. 
Megbüntettetett 508 szülő. A kerületbeli < iemi iskolákba jár t idegen ille-
tőségű vagy vallású fin 1019. leány 981, összesen 2000 gyermek. 

A tanítók száma volt 339 es pedig 281 képesített, 58 nem képe-
s í t e t t ; rendes 303, segéd 36. Egy-egy taní tóra esett a mindennapi isko-
lában átlag 57 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 274, községi vagy állami 10; 
egyházi tulajdont képez 270, bérlet u t ján vagy más — a gömöri esperességnél 
két iskolára nézve nincs kimutatva hogy minő — cz imenvana felekezet hasz-
nálatában 14. Jó karban van 249, rosz állapotban 3 5 ; újból emeltetett a 
mult évben 8, j av í t t a to t t 20. Tanterem van 317, tanitólak" 282. Az összes 
népiskolák mellett vau a kimutatás szerint 160 faiskola, (19-el több mint 
tavaly), 45 testgyakorló (14-el több a tavalyinál), 499 fekete tábla, 3736 
fali olvasó tábla, 883 íali térkép, 198 földgömb, 4644 természetrajzi 
tárgy, 1126 természettani eszköz, és az iskolai könyvtárakban összesen 
12583 kötet könyv. 

Az iskolák Összes vagyona 4 1 3 2 8 0 f r t 13 krt képvisel, melyből in-
gatlanokra 246991 frt , tőkepénzre 166289 f r t 13 kr esik, mi mellett 
megjegyzendő, hogy majd minden esperességben egyes iskolák részéről 
az iskolai épületek értéke nincsen bevezetve. 

Az iskolák jövedelme te t t készpénzben 91617 f r t 68 krt, termények-
ben pénzértékre átszámítva 45473 fr t 79 krt, összesen tehát 137091 fr t 
47 krt, Származott pedig ezen jövedelem: ingatlanok évi hasznából 
16940 fr t , tőkepénzek kamataiból 9663 f r t 46 kr, tandíjból 22192 frt 
60 kr, államsegélyből 7 50 fr t , községi segélyből 25633 f r t 82 kr, egy-
házak segélyezéséből 53236 f r t 31 kr, egyebekből 8675 fr t 28 k r : t e s z 
összesen 137 091 f r t 47 krt . 

13 



— 90 — 

Az iskolák kiadása te t t rendes tanitók fizetésére 114312 f r t 26 
krt , (84%), segédtanítók fizetésére 7435 f r to t (5-29%), javításokra 5626 
f r t 41 krt , (4%), taneszközökre 978 frtot, (0*71%), egyebekre 8739 f r t 80 
krt , (6-1%), összesen tehát 137091 frtot 47 kr t . Egy rendes tanítóra átlag 
377 f r t 20 kr, egy segédtanítóra 206 f r t 50 kr évi fizetés esett. 

Az egyes esperességeket tekintve egy rendes tanítóra esik : a AT sz. 
k. vár. esperességben 523 f r t 80 kr, a XIII vár. esperességben 388 
f r t 8 kr, a VII bánya városi esperességben 436 f r t 72 kr, a tátra-al-
jaiban 335 f r t 33 kr, a gömöri esperességben 322 f r t 12 kr, a kis-
honti esperességben 330 f r t 10 kr, a sáros-zempléniben 317 f r t 10 kr 
és a hegyaljaiban 460 f r t 93 kr fizetés. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén 
a) a bizottságnak kitűnő gonddal és szakértelemmel ösz-

szeállitott ezen munkálatáért elismerő köszönet szavaztatik, — 
b) a főesperesek újból felhivatnak, miszerint a körlelké-

szek által beszolgáltatni szokott népiskolai kimutatásokat hiven 
ellenőrizvén, jelesen ar ra ügyeljenek, hogy minden iskola ré 
széről az ingatlan vagyon (iskolai épület, szántóföldek stb.) 
értéke készpénzre átszámítva fejeztessék ki, — 

c) az u j rendezet alapján keresztül viendő átalános szer-
vezkedésből kifolyólag a népiskolai bizottság elnökévé újból 
annak eddig is sikeresen működött elnöke Fábry János főes-
peres, tagjaiul pedig Dianiska Andor, Schreter Károly, dr. Lorx 
Sándor, Böhmisch Ede. Schuhmann Sándor, Ormóssy Károly és 
Dobó Adolf választatnak meg oly utasítással, hogy kimutatá-
saikat jövőre is előbb esperességenkint külön-külön, azután 
pedig az egész kerületre nézve összesítve állítsák össze. 

XXXI. (F.) Olvastatot t méltóságos báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő úrnak Ácsán folyó évi junius hava 7 ik napján 64 /885 sz. a. 
kelt és püspök úrhoz intézett hivatalos levele, melyben egyházkerületün-
ket a folyó szeptember hó 30-ik napjának reggeli 9 ó rá já ra Budapestre 
kiirt s az ottani ev. egyház tanácstermében ülésezendő egyetemes köz-
gyűlésre és az ezt megelőzőleg folyó szeptember hó 29-én délesti 5 óra-
kor ugyanazon helyiségben megtartandó előértekezletre meghívja. 

Ezen egyetemes közgyűlésre egyházkerületünk képviseletében 

a) a világiak részéről az egyházkerületi felügyelő úr és 
az esperességi felügyelők, továbbá Bánó József, Szentiványi 
Miklós, Spóner Andor, Szontagh Pál, b. Radvánszky Béla, b. 
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Radvánszky Géza, Radvánszky Károly, Dessewffy Kálmán, 
Dessewffy Pál, Pfannschmied Triodeon, Probstner Arthur, Dr.  
Marko Sándor, Szirmay Ödön, Szirmay Pál, Kubinyi Albert, 
Péchy István, Péchy Gábor, Dr. Schmiedt Gyula, Benczúr Jó-
zsef, Hámos László, Somogyi Gyula, Topscher György, Dr. 
Lorx Sándor, Dr. Meskó László, Marton János, Palánszky 
Soma, Gáspár Imre, Dr. Meskó Pál, Wieland Arthur, Szent-
iványi Árpád, — 

b) az egyháziak és a tanodák részéről pedig püspök úr 
és a főesperesek, továbbá Zelenka Pál, Csiskó János, Glauf 
Pál, Turóczy Pál, Farbakv József, Hörk József, Hajcsi Sándor, 
Grósz Ernő és Ziman János küldetnek ki, még pedig a beteg 
tá tra-al ja i főesperes akadályoztatása folytán, a gömöri főespe-
res és a tanodai képviselők közül a kézsmárki közép-
tanoda igazgatója Grósz Ernő, mint sorrend szerint következők 
az egyházkerületi közigazgatási pénztár terhére utólag felszá-
mitandó úti költség s a gyűlés tar tama alat t ugyanazon pénz-
tárból kijáró 6 f r tnyi napidij mellett. 

XXXII. (T.) A kerületi segélynek az esperességekre, illetőleg az 
egyházakra a jövő 1886 évre kivetendő mennyisége tárgyal ta tván 

a f. évre megállapí tot t összeg a jövő évre is elfogadtatik 
vagyis fizetni fog 
a) a VI sz. k. városi esperesség . . . . 380 f r t 15 krt 

b) a XIII sz. 55 n 
. . . 408 55 56 55 

c) a VII b. 55 55 . . . 193 55 93 55 

d) a tá t raa l ja i n » . . . 224 55 93 55 

e) a gömöri 55 n . . . 664 55 92 55 

f ) a kishonti » » . . . 326 55 55 55 

g) a sáros-zempléni „ . . . 186 55 18 55 

h) a hegyaljai n n . . . 443 55 28 55 

összesen 2828 f r t 50 krt. 

XXXIII. (F.) Olvastatott a folyó 1885-ik évi szeptember hava 4-én 
Eperjesen püspök úr elnöklete alat t megtar tot t hi t tanári képesítő vizs-
gálatról szóló jelentés, mely szerint dr. Szlávik Mátyás és Mayer Endre 
eperjesi hi t tanintézeti segédtanárok, és pedig az elől nevezett a rendsze-
res theologiából, az utólnevezett az újszövetségi irásmagyarázatból, beve-
zetésből és bibliai theologiából — mindketten dicséretes eredménynyel 
— állották ki a vizsgálatot. 

12* 
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A jelentést a gyűlés örvendetes tudomásul vévén, nevezet-
teket — mindeniket azon szakban, melyre képesittetésök 
szól — egyelőre egyenkint 900 forint évi fizetéssel, de 
egyszersmind azon kijelentéssel, hogy ha a működésükhöz fűzött 
szép remények teljesülnek és a kerület pénzügyi helyzete meg 
fogja engedni, ezen évi fizetésük 1200 f r t ra fog emeltetni, 
ezennel hit tanintézeti rendes tanárokul választ ja meg. 

XXXIV. (H.) Beterjesztetet t a f. évi szeptember hó 2-ik és 3-ik 
napjain Eperjesen püspök ur elnöklete a la t t megtar tot t hit.j dohi. vizsgá-
latokról szóló jelentés, mely szerint a vizsgálatra jelentkezett 7 pálya-
végzett bittanliallgató közül Szlabey Mátyás dicséretes—, Bolius Pál és 
Zatliureczky Kornél jó — , és Kozlay József elégséges osztályzattal 
állottá k meg a vizsgálatot, m ig ketten egy félévre, egy pedig egy egész 
évre visszavettet tek. — A nevezett hitjelöltek közül Szlabey Mátyás 
magyar, német és tót —, Zatliureczky Kornél magyar és német —, 
Bolius Pál és Kozlay József pedig csupán magyar nyelvű isteni tisztelet 
végzésére nyertek képesítést. 

Tudomásul vétetet t . 

XXXV. ( F ) Püspök ur jelenti, miszerint a legközelebb elmúlt évben 
a némethoni Gusztáv Adolf egylettől kerületünkbe a következő segély-
összegek é rkez tek : Bussóczuak 37 f r t 47 kr, Gerlaclifalvának 181 f r t 
32 kr, Megyének 12 f r t 09 kr, Plavniczának 181 f r t 32 kr, Rozsnyó-
nak 57 f r t 05 kr, Szomoliioknak 181 frt 32 kr, a XIII sz. városi 
özvegy-árva intézetnek 18 frt 13 kr, Uj-Klenócznak 36 f r t 2 6 kr, a 
kis-szebeni német egyháznak 7 f r t 25 kr, a kis-szebeni tót egyháznak 
40 fr t 73 kr, Dvorecznek 18 f r t 75 kr, Benczúr Zsuzsáimnak Nyíregy-
házán 36 f r t 53 kr, özv. Torkos Lászlónénak Lőcsén 30 fr t 43 kr. özv. 
Lumniczer Adolfnénak 30 f r t 43 kr, özv. Rumannénak Kézsmárkun 60 f r t 
88 kr, a rozsnyói árvaháznak 158 f r t 88 kr, összesen 1088 f r t 84 kr. 

Hálás köszönettel vétetik tudomásul. 

XXXVI. (F.) A tűzkár elleni tömeges biztosítás ellenőrizésében eljáró 
küldöttségnek a gyűléshez beter jesztet t évi jelentése szer in t : 

1. Bevett a Fonciere biztosító társaság biztosítási dij jakban 
3140 f r t 20 krt , mely összeg után a kerület részére visszajáró 1 0 % 
314 fr t 02 krbau már le is fizettetett. 

2. Biztosítási dijjaikkal liatrálékban vannak még 1 8 8 3 — 8 4 - r e 
Fancsal, 1884—85- re Fancsal és Lapos, 1 8 8 5 — 8 6 - r a Grénitz, Brdárka, 
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Pétermány, Goes, Restér, Sebespatak Ráhó, Keczege, Varbócz, N.-Kázmér, 
Lapos, Mernyik, Tót Izsép, Fancsal, összesen 196 f r t 50 krral . 

3. Fizetet t az intézet tűzkár tér i tés czimén az 1884 julius 1-től 
1885 jul. l - ig terjedő egy év alat t Szepes Olaszinak 1200 frtot, Illés-
falvának 4 f r t 50 krt, Felső-Kemenczének 605 f r t 60 krt, Szirknek 
2231 frtot , összesen 4 0 4 1 f r t 10 krt . 

4. Az intézet viszonyai nem változtak és szerződésszerüleg elvállalt 
kötelezettségeinek a mait évben is kifogástalanul elegett te t t . 

A jelentés tudomásul vétetvén, az illető főesperesek meg-
bízatnak, hogy a tartozásban levő egyházakat hátralékaiknak 
saját jól felfogott érdekükben is álló haladéktalan lefizetésére 
erélyesen hívják fel. 

XXXY1L (T.) A kerület rendelkezése alat t álló ösztöndijakra beér-
kezett folyamodványok t á rgya l t a tván : 

a Máday-féle 100 frtos ösztöndíj Stromp László hit jelöltnek,— 
a Németh István-féle 60 frtos ösztöndíj ujolag Strauch 

Bela tanárjelöltnek, és 
a Csiz-fele 25 frtos bányász-erdészi ösztöndíj ismét Ulreich 

Gyula selmeczbányai akadémiai erdész-növendéknek Ítéltetett oda. 

XXXY11I (M). Olvastatot t a tiszakerületi gyámintézet f. 1885 évi szept. 
7-en Eperjesen t a r to t t közgyűlésének jegyzőkönyve, mely szer int : 

I. Az egyes egyházak és esperességek határozott czélokra 834 f r t 
85 krnyi, költségekre 57 f r t 35 krnyi, tőkésítésre 209 f r t 40 krnyi 
összeget fordítván, 680 f r t 26 krt pedig közvetlenül kiosztván, végül a 
lőcsei nőegyletnél 9 í r t 07 kr t elhelyezve hagyván: a 2807 f r t 62 kr-
nyi összes gyűjtésből 1016 f r t 69 krt j u t t a t t ak az egyházkerületi gyám-
intézetnek, mely utóbbi összegnek a fele az egyetemes gyámintézetet il-
letvén, az egyházkerületi gyámintézet szabad rendelkezésére eső összeg 
508 f r t 34 kr t tesz ki. Ezen összegből levonásba hozatván a Leopoldi-
anuin alapra kijáró 50 f r tnyi évi adomány, Rónapatakának a 22 f r t 
76 kr rendes évi pótlék, a folyamodványok felülvizsgálatában el járt bi-
zottság 18 fr t 95 krnyi úti költsége, a jubiláris alapra adott 50 fr tnyi 
és a ker. gyámintézet egyházi elnökének a Csabán megtartandó ez évi 
egyet, gyámintézeti közgyűlésre úti költségül adandó 50 frtnyi összeg, 
összesen tehát 191 f r t 71 k r : maradt szabad kiosztásra 316 f r t 
6 3 kr. — 
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II. A saját kerületünkből beérkezett 36 folyamodványra nézve meg-
hal lgat ta tván a kérvények előleges megvizsgálásával megbízott küldött-
ség véleménye, ennek alapján : 

1. A 400 frtos szeretet-adományra a gömöri esperességbe kebele-
zett tűzkárvallot t Szirk hozatik az egyetemes gyámintézetnél javas la tba , 
jövőre ezen adományra már most Uj-Klenócz jegyeztetvén elő. — 

2. A ker. gyámintézeti isteni t isztelet alkalmával begyült 69 f r t 
31 kr összegű offertorium fele része 34 f r t 65 krban Benyék-Raásnak 
adatot t oda. — 

3. Ha váljon Debreczenben, hol a protestanismus erős, egy ev. egy-
ház gyámintézeti segély által fentartandó-e ? mety, hogy jövője biztosít-
tassák annyi t kér és szükségei, miszerint a gyámintézet egyetemének 
talán évek során át rendelkezésére álló összes bevételeit oda kellene 
ford í tan ia : ezen kérdésnek eldöntése az egyetemes gyámintézethez téte-
te t t át és azon esetre, ha az ezen ügyben igenlőleg Ítélne, akkor 
Debreczen — amit kér is és a mire esperessége által a jánl ta t ik is — 
az offertoriumokból egybegyűjtött nagy szeretet-adományra a ján l ta t ik . — 

4. A ker. gyámintézet szabad kiosztására eső összeg egyenlő ré-
szekben osztatik ki Lukavicza, Illés-falva, Szomolnok, Uj-Tátrafüred, 
Rozsnyó, Mikolcsány, Uj-Klenócz, Abauj-Szántó, Hernád-Vécse és Fürész, 
összesen 10 folyamodó között 

5. Az egyetemes gyámintézethez a következő 10 egyház fog ajánl-
ta tn i : a kis-szebeni magyar-német egyház, Szentgyörgy, Jólész, Hrussó, 
Lapos-falu, Kölese, Nagy-Puszta-Keresztúr , Hernád-Vécse, Ruszkin és 
Tiszólcz. 

6. Hogy a Gusztáv-Adolf-egylethez folyamodó egyházak mely sor-
rendben ajánltassanak. annak megállapítása a kerületi gyámintézeti el 
nökség bölcs belátására bízatott . — 

III . A számvizsgáló bizottság jelentvén, miszerint az 1883A évről 
szóló ker. gyámintézeti számadásokat megvizsgálta s azokat rendben ve-
zetetteknek és helyeseknek t a l á l t a : Csisko János ker. gyámintézeti pénz-
tárnoknak önzetlenül hű fáradozásaiért a gyűlés a méltán kiérdemelt 
hálás köszönetet ez úttal is megszavazta s őt az 1883A évre minden 
további felelősség terhe alól fölmentette. — 

IV. A f. évi ker. gyámintézeti istenitisztelet alkalmával elmondott 
épületes és magvas egyházi beszédeért Túróczy Pál sajó-arnóti lelkésznek 
köszönet szavaztatott . 
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V. Az egyetemes gyámintézeti ikerelnökség kerületi gyámintézetün-
ket f. évi julius 2 5-én 1502 sz. a. kelt levelével a f. 1885 évi október 
4-én Csabán tar tandó egyet, gyámint. gyűlésre azon felszólítással hiván 
meg, hogy miután e gyűlésen a gyámintézet fennállásának 25 éves ju-
bileuma lesz megünnepelendő, a ker. gyámintézet minél tekintélyesebb 
számú küldöttek által képviseltesse magá t : ezen közgyűlésre ker. gyám-
intézetünk — a küszöbön lévő gyámintézeti 25 éves jubileum diszét a 
maga részéről is emelni kívánván — az ikerelnökségen kivül, a f. évi 
költségvetésbe az egyházi elnök részére már fölvett 50 frtnyi útiköltség 
megszavazása mellett, képviselőkül kiküldi : Strauch Béla ker. gyáminté-
zeti jegyzőt, a ki vasúti költségeit a ker. gyámintézet jövő évi száma-
dásainak terhére felszámitandja, továbbá Csisko János pénztárnokot, nem-
különben Materny János begyaljai alesperest, dr. Meskó László nyíregy-
házi presbytert , Farbaky József egyházkerületi főjegyzőt, id. Rimmler 
Károly nagyváradi lelkészt, ifj . Rimmler Károly ugyanottani taní tót , 
Winkler Lajos nagyváradi presbytert . Krausz Károly nagyváradi felü-
gyelőt, Kermeszky Mór lőcsei felügyelőt, Dianiska Andor lőcsei lelkészt, 
Urbán Adolf sáros-zempléni főesperest és Placsko István sókuti lelkészt. 

VI. A Békés-Csabán tar tandó egyet, gyámintézeti gyűlésen a gyám-
intézet uj alapszabályai is tárgyalás alá kerülendvén: a kerületi gyám-
intézet részéről kiküldött képviselőknek utasításul adatott , hogy ezen 
alapszabályok tüzetes tárgyalásába bele ne bocsátkozzanak, amennyiben 
ezen alapszbbályok hivatalosan, alkotmányos hozzászólás és tárgyalás 
czéljából le nem küldettek volt, hanem hassanak oda, hogy ezek 
előbb a kerületek, esperességek és egyes egyházakhoz, esetleg hozzájá-
rulás, esetleg módosítás végett leküldessenek. 

VII. A pénztárnoki jelentésből értesülvén a ker. gyámintézet azon 
körülményről, hogy nagy számban vannak egyházak, amelyek gyámin-
tézeti offertoriumot nem t a r t a n a k : a kerületi közgyűlés ut ján egész ko-
molysággal fölliivandók az egyes esperességek, hogy hatáskörükben teljes 
szigorúsággal kötelezzék az egyes egyházakat ezen offertoriumoknak meg 
ta r tására és az ez úton begyülendő pénzeknek alapszabályszerű kezelé-
sére s határozott czélra beküldésére. — 

A kerületi gyámintézeti gyűlés ezen jelentése tudomásul 
vétetvén, a kerületi közgyűlés annak intézkedéseit helyesli s  
a mennyiben reá tartoznak, azokhoz hozzájárul, nevezetesen 
pedig az utolsó (Vll-ik) pontban foglaltaknak szigorú ellenőr-
zésére és teljesítésére az esperességeket és egyházakat ezennel 



felhívja és a gyámintézet szent ügyét a közönség pártfogoló 
figyelmébe melegen ajánija. — 

XXXIX (H.) Olvastatot t a nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi m. 
k. ministeriumnak Budapesten f. é. márczius 18-án 1 1252 sz. a. kelt 
s püspök urat arról értesítő leirata, hogy a f. 1885-ik évre egyházke-
rületünk részére kijáró 5000 frtnyi államsegély már folyóvá té te te t t . 

A gyűlés ezen leiratot tudomásul vévén, elhatározta, hogy 
ezen 5000 frtból 500 f r t a kerületi nyugdíjintézet tőkéjének 
gyarapítására, 250 f r t az egyetemes egyház szükségleteinek 
fedezésére, 600 f r t a hi t tanintézeti tanárok fizetésére, 3650 f r t 
pedig a hi t tanintézet tőkéjének szaporítására fordíttassák. 

XL (H.) Az előző tárgygyal összefiiggőleg olvastatot t a XIII sz. 
városi esperesség f. é. julius 15-én Ménhárdon megtar tot t közgyűlésének, 
jkönyve XIII pontja alat t foglalt azon indítványa, hogy az államsegély 
— a kerületi nyugdijintézeti tőke gyarapí tásának és az egyetemes egyház 
szükségletei fedezésének kellő figyelembe vétele mellett — miként az az 
1870—72- ik évben történt, most is megint a szegényebb egyházak fel-
segélésére és gyámolitására fordíttassák, — 

úgyszintén olvastatot t a lőcsei egyháznak f. é. aug. hava 9-ik 
napján kelt kérvénye, melyben, hivatkozással a m. é. egyet, gyűlés jköny-
vének 50 ik pontjára, aziránt folyamodik, hogy megválasztott hi toktató-
jának fizetéséhez a kerület hozzá járuljon, — 

s végül olvastatot t ugyanazon egyháznak a VI. sz. k. esperesség f. é. 
aug. hó 18 án megtar tot t közgyűlésében te t t s ezen esperesség által a 
nevezett gyűlés jkönyvének XXI pont jában foglalt határozatához képest 
pártolólag ide ter jesztet t azon indítványa, mely szerint oly lelkészek, tanárok, 
vagy tanítók, akik más felekezetű, állami vagy községi tanintézetekbe 
járó evang. tanulók vallás-oktatásával foglalkoznak, a kerület által a 
remélhetőleg felemelendő államsegélyből illő díjazásban részesittessenek. 

A kerület nem lévén ez idő szerint azon helyzetben, hogy 
az államsegélyt azon czéloktól, melyekre azt éret t megfonto-
lás után az előző pontban foglalt határozatához képest szánta-
elvonhassa: a fenti indítványok, illetve kérvényben foglalt — 
részben ugvis csak az államsegély remélhető, de még be nem 
állott felemelésének esetére é r te t t — kívánalmakat teljesithetőknek 
ez úttal nem találja. 
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XL L (F.) Olvastatott egyházkerületünk törvényszékének Miskolczon 
f. é. april 27-én megtar tot t ülésében hozott és Kicsiny Endre nagy-
szlabosi tanitót erkölcstelenség és kötelesség-sértés vétsége miatt 300 
f r t pénzbirságban és 100 f r t perköltségben elmarasztaló Ítélete. 

Tudomásul vétetik. 

XLII . (F.) Püspök ur jelenti, miszerint Nagy Lajos nyíregyházi fő-
orgonász és éuekvezérnek az ág. h. ev. népiskolák számára ir t chorál-
könyvéről a felkért szakértő bírálók kedvezőleg és ajánlólag nyi la tkoztak: 

minél fogva nevezett choralkönyv népiskoláink használatára 
ezennel elfogadtatik, felhivatván szerző, hogy annak kiadatá-
sáról maga gondoskodjék. 

XLII1. (T.) Az elnökség jelenti, miszerint a Hörk József eperjesi 
collegiumi hi t tanár által az 1883 évi kerületi gyiilés jegyzőkönyvének 
38 pontjában nyert megbízatásából kifolyólyag elkészített s az egyes 
esperességekhez alkotmányos tárgyalás czéljából le is küldött, a népisko-
lai val lástani tásra vonatkozó munkálat ra valamennyi esperesség beküldte 
észrevételét. 

Ezek szerént a népiskolai val lástanitásra vonatkozó ezen munkálat 
5 esperességnek 3 ellenében te t t igenlő nyilatkozata alapján elfogadtatván 

határoztatot t , hogy az a kerület költségén kinyomassák s 
minden egyház részére megküldessék. 

XLIV. (H.) Olvastatott a kishonti esperesség elnökségének Ráhón 
1885 augusztus hó 26-án kelt előterjesztése, melyben bejelenti, hogy a 
pongyeloki egyház felügyelője a kishonti espersség Rimabrézón 1885 ju-
lius 7-én tar to t t közgyűlésének IV jkönyvi pont ja alat t hozott határozatát 
megváltoztatni s a pongyeloki egyház által az ő távollétében 1885 
julius 21-én megtartot t közgyűlés határozatai t megsemmisíttetni kéri. 

Tekintettel az eljárás körül felmerült szabály-ellenességre, 
az egyházkerületi közgyűlés a felebbezésnek helyt adván, a 
sérelmesnek talál t esperességi határozatot ezennel feloldja s a 
pongyeloki egyház fentmondott napon a felügyelő távollétében 
megtar tot t közgyűlésének intézkedéseit semmiseknek nyilvánítja. 

XLV. (F.) Olvastatot t és tárgyal ta to t t a m. 1884-ik évi egyetemes 
gyűlés jköny vének 12-ik pontja, melynek kapcsán 
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a bányakerületnek a hivatolt pontban olvasható indítvá-
nyát azon módosítással, illetve bővítéssel teszi magáévá egyház-
kerületünk, mely szerint az egyetemes gyűlés oly irányú lépé-
sek tételére hivassék fel, hogy az állam az 1848 XX t.. czikk-
ben kimondott felekezeti egyenlőség és viszonosság alapján, 
ne csak a két protestáns egyház iskoláinak fentar tása , de 
minden egyéb szükségeinek fedezése czéljából is, ne csupán „ta-
nulmányi", hanem ,,vallás- és tanulmányi" alapot teremtsen, s 
addig is, mig ez megtörténnék, az egyházunk részére kijáró 
államsegélyt a méltányosság, jogosság s köz-szükségleteink ará-
nyának megfelelőbb mérvben emelje fel. 

XLVI. (F.) Olvastatott a sajó-gömöri esperességi polgári és ipar-
tanoda pártfogóságának az i ránt benyújtot t folyamodványa, hogy a sup-
plicatio joga ezen tanoda tápintézete részére is megadassák. 

A gyűlés, az esperességeknek, melyeknek figyelme e t á rgyra 
már a mult évi közgyűlés L-ik jkönyvi pontjában fel lett híva, 
egyhangú hozzájárulásával megadja folyamodó intézetnek egy-
házkerületünk határain belől a supplicatiora a kért engedélyt. 

XLVII. (F.) Olvastatott a m. 1884-ik évi egyetemes gyűlés jköny-
vének 14-ik pontja, melyben a kerületek nyilatkozat tételre h ivatnak fel 
az iránt , elfogadják-e a dunán inneni kerületnek az államilag segélyzett 
hitfelekezetünkbeli tanodáktól a tápintézetek segélyezésére szokásos sup-
plicatio jogá t elvonni kivánó indí tványát . 

Egyházkerületünk — már a múlt évben kimondott néze-
téhez képest — az indítványt el nem fogadja és segélyzett s 
nem segélyzett tanodák között e tekintetben különbséget tenni 
nem tud és nem akar, sőt ily különbségtevést egyenesen törvénybe 
ütközőnek volna kénytelen kijelenteni, miután ezen tanodák mind-
addig, mig felekezeti jellegüket megtart ják, adomány- és segély-
gyűjtési jogukra nézve szintén az 189% XXYJ t. cz. oltalma 
alat t ál lanak. 

XLVIII. (F.) Olvastatván a m. 1884-ik évi egyetemes gyűlés jkv-
nek 23-ik p o n t j a : 

egyházkerületünk az abban foglalt s a hit- és lelkészjelöl ti 
vizsgáknak az alap- és szakvizsgákkal való öszhangzásba ho-
zatalára és azoknak egyöntetű szervezésére vonatkozó indí tványt 
egész terjedelmében elfogadta. 
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XLIX. (M.) Ugyanazon j könyv 61 pontjában megkerestetvén az egyház-
kerületek az iránt, hogy az 1881-ik évi egyetemes gyűlés jkönyvének 27-ik 
pontja alatt beiktatot t szerződés 8 ik pontja értelmében a pozsonyi egyház 
részére — kárpótlásul a theologiai akadémia czéljaira nevezett egyház 
által átengedett épületért — előre biztosított gyűjtést indítsák meg: 

a kebel beli összes egyházak az illető esperességek utján 
felhivandók, hogy ezen gyűjtést híveik körében még e folyó 
évben egész erélylyel megindítsák s azt késedelem nélkül vég-
rehaj tva és befejezve, a begyiilendő összegeket illető esperességi 
elnökségeik u t ján oly idején ju t tassák el püspök ur kezeihez, 
hogy ez utóbbi, egyházkerületünk összes gyűjtésének eredmé-
nyével az illető helyen még e f. év végéig beszámolhasson. 

L. (F.) U a. jkönyv 64 pont jának tárgyalásánál sérelmesnek és a 
törvény biztositotta egyenjogúság elveivel össze nem egyeztethetőnek 
talál ta tván azon körülmény, mely sze r in t . az ország kormánya az egyes 
felekezetek főpásztoraival szemben nem egyenlő ezimzést használ, a többi 
törvényesen bevett keresztyén felekezetek főpásztorait „püspök "-öknek s  
egyedüli kivételként csak is az ág. h. ev. egyházéit még mindig „super-
intendens"-eknek czimezvén: 

az egyetemes gyűlés félkérendő, hogy hivatkozás sal a fent 
idézett jkönyvi pontban foglalt mult évi határozatára, a magas 
kormányt a többi bevett keresztyén vallásfelekezet főpászto-
raival szemben használt s immár általunk is használatba vett 
„püspök" czimezésnek a mi egyházunk főpásztoraira vonatko-
zólag is alkalmazására felirati lag kérje fel. 

LI. (H.) Olvastatott a f. 1885 évi augusztus hava 5 és 6-ik napjain 
Eperjesen megtartot t tanár i értekezlet határozatai t rövid kivonatbau és 
kérés alakjában beterjesztő felirata az értekezleti elnöknek és jegyzőnek 
— mely szerint 

a) a kerületi gyűlés u t ján felkérendő volna az egyetemes gyűlés, hogy 
sürgesse meg az egyetemes tanügyi bizottságot a felekezeti tanintézetek 
számára készítendő tanterv iránt. — 

b) a középiskolai rendtar tás szövege megállapittatván, az egyházkerü-
let részéről egy bizottság volna kiküldendő oly utasítással, hogy ezen megálla-
pított szöveget megvizsgálva, terjessze be azt észrevételezés czéljából a 
felekezeti főtánodákhoz, illetőleg az ezeket fenntar tó testületekhez, — 

c) bejelentetik a kerületnek, hogy a tanár i értekezlet egy lap meg-
indítását határozta el. 

13* 
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Az a) és b) pontban foglalt indítványok a gyűlés által 
e l fogadtatnak s az utóbbiban emii tet t czélból püspök ur elnök-
lete a la t t Fábry János, Hajcsi Sándor, Horváth Sándor, Kraniar-
csik Károly, dr. Marké Sándor, Schlosser Albert, Szontagb 
József és Zacliar Gusztáv tagokból álló bizottság küldetik ki 
— a c) pontban foglalt jelentés pedig örvendetes tudomásul 
vétetvén, a vá l la la tnak erkölcsi támogatásban való részesítése 
megígér te te t t . — 

LII . (F.) Olvasta tot t az eperjesi kerületi collégium pár t fogóságának 
f. szeptember hó 6-án kelt abeli folyamodványa, hogy a kerület egyrészt 
nevezett főtanodát — mintegy kárpótlásul a hi t tani és tanítóképző in-
tézet tanhelyiségeinek a legújabb collegiumi épitkezés alkalmával esz-
közlött u j berendezése és felszerelése körül felmerült kiadásokért — némi 
méltányos segélyösszegben részesítse, másrészt pedig a bizonytalan jövő 
esélyeivel szemben anyagilag kellőképen nem biztosított kerületi jogaka-
démiát az egyetemes gyűlés pártfogoló és segélyező figyelmébe s támo-
gatásába a jánlani szíveskedjék. 

A kérelem első része véleményezés czéljából s oly felhí-
vással, hogy véleményes jelentését a jövő évi ker. gyűléshez 
ter jeszsze be, a ker. közigazg. pénztár mellett működő kezelő 
bizottságnak adatik ki, a kérelem második — hi t fe lekezetünk-
beli egyetlen jogakadémiánknak egyházegyetemileg leendő 
segélyeztetésére vonatkozó — része pedig az egyetemes 
gyűlésre menendő követeinknek ezennel melegen szívökre 
köt tet ik . 

LI I I (F.) Olvas ta to t t a r ima-szombati egyesült protestáns gymna-
sium elöljáróságának Rimaszombatban folyó 1885- ik évi julius hava 2-án 
kelt folyamodványa, mely szerint a Roth-Teleky-féle ösztöndíj jótétemé-
nyében ezen középtanoda növendékeit is részesi t te tni kéri. 

A kérvény — oly megszorítással, hogy a jótéteményben 
csak ág. h. ev. i f jak részesülhessenek — pártolólag ter jeszte-
t ik az egyetemes gyűlés elébe. 

LJV (M.) Olvas ta to t t Schulek Gusztáv eperjesi jogtanárnak indít-
ványa, mely szerint sérelmesnek és hazai ág. h ev. egyházunk törté-
nelmi jogába ütközőnek találván azt, hogy nemcsak több, legújabb keletű 
szabályrendeletben, hanem a főrendiház szervezetének módosításáról szóló 
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1885-ik évi VII t. czikkben is, első helyen nem az ágostai hitv. ev. 
egyház püspökeiről és felügyelőiről, hanem a helv. hitv. egyházéiról téte-
tik emlités, holott hazánk sarkalatos törvényeiben ez mindig ellenkező 
sorrendben fordul elő, s ily kérdéseknél sem a felekezet tagjainak meg-
apadt vagy növekedett száma, sem a kormány élén álló férfiak hitval-
lása a történelmi jog megváltoztatásának alapjául nem szolgálhat, sőt 
az ily történelmi jogok, kivált ha közjogiak, mindenki által tiszteletben 
tartandók, a jogosítottak által pedig az utódokra csonkitatlanul átszálli-
tandók, s e végett szigorúan megóvandók és fentar tandók: ezen megtá-
madott történelmi jogunk megóvására az egyetemes gyűlést véli fel-
hivandónak. 

A gyűlés ez indítványt magáévá tévén az egyetemes gyű-
lést felkéri, hogy ág. hitv. ev. egyházunk ezen közjogilag 
régi időktől fogva elismert történelmi előjogának a helv. 
hitv. egyházzal szemben leendő megvédése tárgyában a 
törvényhozáshoz óvásos kérvényt intézzen. 

L Y (M.) Püspök úr bemutatja ugyancsak Schulek Gusztáv eperjesi 
jogtanárnak az iránt beadott indítványát, „hogy a kerület hittanhall-
gatói az egyházi jogon felül a bölcseleti, köz- és polgári magánjognak 
hallgatására is köteleztessenek." 

Tekintve egy részt, hogy a hit tanhallgatók a szorosan 
vett h i t tani tárgyak hallgatásával, a mostani tanrend mellett, 
amúgy is tul vannak terhelve, de más részt felette kívána-
tos lévén, hogy a hit tanhallgatók az intézetben mentől széle-
sebb körű ismereteket szerezzenek: ezen felolvasott indítvány, 
tanulmányozás, véleményadás és esetleg a tantervbe leendő 
beillesztés végett, a hi t tanintézet tanár i karának azon felhí-
vással adatik ki, hogy erre vonatkozó indokolt jelentését a 
jövő gyűlés elé terjeszsze. 

LYI (F.) Olvastatot t Kicsiny László nyugalmazott ochtinai taní -
tónak folyamodványa, melyben az egyházhivek között kin lévő állítóla-
gos hátrálékainak behaj ta tására nézve intézkedést kér. 

Ezen teljesen felszereletlen kérvény, felvilágosítás, esetleg 
elintézés czéljából, az illetékes gömöri esperességhez terjeszte-
tik le, jelentése a jövő gyűlésre elváratván. 
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LVII (F.) Ochtinai lakos Czapf Károlyné tanitó-özvegy a Sexty-féle 
alapítványból általa állítólag egyideig élvezett, később esperességi hatá-
rozattal tőle megvont nyugdíjnak élvezetébe magát visszahelyeztetni kéri. 

A gömöri esperesség a folyamodvány egyidejű beterjesz 
tése mellett felhivatik, hogy ezen, semmi okmánynyal nem 
támogatot t kérelem tárgyában a jövő évi kerületi gyűléshez 
kellően tá jékozta tó felvilágosítást terjeszszen fel. 

LVIII. (F.) Olvastatot t Homola Istvánné újvásári lelkész-özvegy 
folyamodványa, melyben az új-vásári egyházban néhai férje által kizáró-
lag ottani papi és tanítói özvegyek felsegélésére létesített pénzalap jö-
vedelméből magának — a gömöri esperesség f. évi közgyűlésében hozott 
azon határozatával szemben, mely folyamodó részére a nevezett alapból 
csak 20 ir tot rendel kiadatni — azon részt kéri kirendeltetni, mely őt 
a Máday-féle egyházlátogatás jkönyvébe állítólag felvett alapszabályok 
szerint megilleti. 

A felszereletlen kérvény, a jövő évi ker. közgyűlés elébe 
terjesztendő felvilágosítás megadása czéljából, az illetékes gö-
möri esperességhez küldetik le. 

LIX. (F.) A f. évi junius 14-én dühöngött nagy tűzvész által érzé-
kenyen károsult lőcsei lakos Seltenreich Gusztávné tanitó özvegy „a 
tanitó-özvegyek gyámolitására fennálló kerületi segélyt" a maga részére 
is engedélyeztetni és folyóvá tétetni kéri. 

A kérvény elintézés végett a ker. nyugdijintézeti igazgató 
választmányhoz tétetik át. 

LX (F.) Kalts tein Kornél bélai presbyter az egyházának elöljárósága 
által ellene megindított bűnvádi eljárás beszüntetése i ránt folyamodik. 

A gyűlés nem érzi ugyan magát jogosítottnak arra , hogy 
világi bíróság eldöntése alat t álló peres ügyekbe bár mi mó-
don is befolyjon: mindazon által felkéri az illetékes XIII sz. 
városi esperesség elnökségét, hogy ezen ügyet békés utón ki-
egyenlíteni igyekezzék. 

LXL (T.) Bemutat ta t ik Csipkay János fancsali tanítónak püspök 
úrhoz intézet t folyamodványa, melyben a most már idegen birtokosok 
tulajdonát képező birtoktestek után a régi tulajdonosok által a tanitó-
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nak fizetett s l i iványában is biztosított termény- és fa-illetmények be-
l ia j thatása ügyében véleményt kér. 

A folyamodvány elintézés végett az illetékes hegyaljai es-
perességhez küldetik le. 

LXII ( F ) A jövő évi kerületi gyűlés 

Kézsmárkra tűzetik ki. 

LXIII (F.) Ezen jegyzőkönyv bitelesitésével 

a közgyűlésen elnökölt Szonntagh Ber ta lan esp. felügyelő 
és Czékus Is tván püspök urak ikerelnöklete a la t t Bal thazár 
Antal , Jus th János, Scheffer Gusztáv, Marton János, Túróczy 
Pál és Fa rbaky József b iza tnak meg. 

V 

Keit mint fent . 

Jegyzették: Marton János, Túróczy Pál, dr. Horváth Ödön 
és Farbaky József. 

Szerkesztette: Farbaky József. 

Hitelesíttetett Rozsnyón 1885 okt. Ti -én. 

TARTALOM. 

1. Gyá'mintézeti isteni tisztelet; az eperjesi templom és collegium visszaváltá-
sának százéves jubileuma; előtanácskozmány. 

2. A világi eluöki megnyitó beszéde. 
3. Jegyzők helyettesítése. 
4. Püspöki évi jelentés. 
5. A magyar nyelv kötelező tanítására vonatkozó miniszteri rendelet, 
0. A közegészségtan és életmentéstau tanítása. 
7. A lelkészekhez érkező, nem szabályszerüleg felbélyegzett okiratok leletezése. 
8. Dr. Kállay-féle két ingyenes tanári és tanitói hely a karlsbadi fürdőben. 
9. Képviseltetésünk a főrendi házban. 

10. Uj szervezkedés az új „Rendezet" alapján. 
11. Jegyzők és levéltárnok megválasztatása s az egyházkerületi törvényszék 

megalakítása. 
12. Bánó József collegiumi kerületi felügyelő lemond, helyébe Keczer Miklós 

választatik meg. 
13. A lőcsei egyház a rendezet némely pontjainak megváltoztatását kéri. 
14. A tanodák szavazati joggal leendő elláttatása iránt kiküldött bizottság véle-

ménye s a kézsmárki lyeeum emlékirata. 
15. Főjegyzői tiszteletdíj az „Utasitások" kiadásáért. 
1G. Felsőbb leányiskolák segélyezése. 



17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
2 8 , 

29, 
30, 
31, 
32, 
33, 
34, 
35 
36. 
37. 

"38. 
39. 
40. 
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42. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

50. 

51 

52. 

53. 

54 
55. 
56. 
57 
58, 
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63 

Az eperjesi liittanintézet uj szervezete az egyetemes gyűlésnek bemutat tat ik. 
Jeszenszky Pál panasza a sz. iglói egyház ellen. 
Jeszenszky Pál a dr. Lorx S. főgymn. felügyelő elleni ügyében delegált biró 

ságot kér. 
Az eperjesi és nyíregyházi gymnasiumok állami segélyeztetése. 
Kerületi hittanintézet. 
Baldácsy alap. 
Kerületi árvaház. 
Közigazgatási és tanitóképző intézeti pénztár, Máday a lap; a kezelő bizott-

ság jelentése és indítványai; pénztárnok és bizottság újból megerősít-
tetnek. 

Segélypénztár, tudományi-, hittani és Zsedénvi-alapok ; a pénztárnok állá-
sában megerősittetik. 

Nyugdíjintézet. 
Tanítóképző intézet. 
Köröztetett rendeletek. 
Tanodai bizottság. 
Népiskolai bizottság. 
Egyetemes gyűlési képviselők. 
Kerületi segély. 
Hit tanári képesítő vizsgálat és állandósítás. 
Hitjelölti vizsgálatok. 
A Gusztáv-Adolf egylet adományai. 
Tűzkár elleni tömeges biztosítás. 
Ösztöndijjak kiosztása. 
Gyámintézet. 
Államsegély. 
Az államsegélyből a XIII . sz. v. esperesség a szegény egyházakat gyámoüt-

tatni, a lőcsei egyház pedig a hitoktatókat dijjaztatni kér ik . 
Törvényszéki Ítélet Kicsiny Endre ügyében. 
Nagy Lajos iskolai chorálkönyye. 
Hörk József tanár népiskolai vallástanitási munkálata. 
A pongyeloki egyház felügyelőjének felebbezése a kishonti esperesség egy 

határozata ellen 
Protestáns vallás- és tanulmányi alap, az államsegély felemelése. 
A sajó-gömöri polgári és ipariskolának a supplicatio engedélyeztetik. 
Az államilag segélyzett tanodák supplicatio joga. 
Hi t -és lelkészjelölti vizsgák egyöntetű szervezése. 
Az egyet, theol. akadémiának átengedett épületért elvállalt gyűjtés a pozso-

nyi egyház részére. 
Felirat a kormányhoz főpásztoraink „püspöki" felvett czimének alkalma-

zásba vétele iránt. 
Tanári értekezlet. 
A ker. collegium kérvénye építkezési költségeinek részleges megtérí tése s 

a jogakadémia egyetemleges segélyeztetése iránt. 
A rima-szombati gymnasium kérvénye a Roth-Teleki-féle ösztöndíj megada-

tása iránt. 
Az ágostai hitv. ev. egyház történelmi elsőbbségi joga. 
A bölcseleti, köz- és polgári jog előadatása a hittauintézetben. 
Kicsiny László kérvénye. 
Özv. Czapf Károlyné kérvénye. 
Özvegy Homola Istvánné kérvénye. 
Özv. Seltenreich Gusztávné kérvénye. 
Kaltstein Kornél kérvénye. 
Csipkay János fancsali tanitó kérvénye 
A jövő évi ker. gyűlés helye 
A jegyzőkönyv hitelesítése. 



A 

TISZAI ÁGOST. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 

1886-ik évi augusztus liava 18 és 19-ik napjain 

K É Z S M Á R K O N 

M E G T A R T O T T 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 

NYÍREGYHÁZA, 
NYOMATOTT JÓBA E L E K KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1886. 





A tissai ág, hitv, ev, egyházkerület 
1886-ik évi augusztus hava 18 és 19-ik napja in 

K É Z S M Á R K O N 
nagymél tóságú PECHY TAMAS egyházkerü le t i felügyelő és főtisztelendő 

CZÉKUS ISTVÁN püspök u r a k ikere lnökle te a l a t t meg ta r to t t 

K Ö Z G Y Ű L É S É N E K J E G Y Z Ö K Ö N Y V E , 

Jelen voltak: 

1 A VI. sz. k várod esperességböl : 

Rrósz Jónát esperességi felügyelő, 
kerületi gyáraintézeti elnök és kassai-, 
Kermeszky Mór lőcsei-, Duka Róbert 
eperjesi magyar-tót gyülekezetbeli-, 
Bánó József kis-szebeni-, Dr. Tátray 
Gergely kézsmárki egyházi felügyelők, 
Dr. Schmidt Gyula eperjesi collegiurai-, 
í)r. Herczogh Árpád kézsmárki lyceumi 
felügyelők, Dr. Krajzell Aurél eperjesi-, 
Mautitz Rezső kassai-, De miau i Ká-
roly, Koszteuszky Károly, Marczély 
János, Kéler Pál , Payer Hugo kézs-
márki presbyterek. 

Sztehlo János főesperes, kerületi 
gyámintézeti egyházi elnök és eperjesi 
magyar-német-, Csisko János kassai 
magyar-német-, Dianiska Andor lőcsei-, 
Linberger István kézsmárki lelkészek, 
Hörk József eperjesi collegiurai-, Grósz 
Ernő kézsmárki lyceumi igazgatók, 
Dr. Szlávik Mátyás eperjesi theologiai-, 
Schuleck Gusztáv és Dr. Horváth 
Ödön eperjesi jog-tanárok, Palcsö Ist-
ván, Zvarinyi Sándor, Iíiszelly Ervin 
kézsmárki lyceumi tanárok, Örmóssy 
Károly lőcsei-, Steiger Ferencz kassai 
tanitók. 

II. A XIII sz. városi esperességböl: 

Brey er Sándor esperességi fel-
ügyelő, Wieland Arthur, Kínszky 
Albert ménhárdi-, Marschalko József 
szepes-iglói-, Husz János leibitzi egy-
ház felügyelők, Dr. Lorx Sándor es-
perességi pénztárnok, Toperczer Ödön 

Fábry János főesperes és iglói-, 
Justh Saniu István alperes és sztrázsai-, 
Höutz Adolf matheőczi-, Wüuschen-
dorfer Károly poprádi , Strauch Béla 
felkai-, Weber Samu bélai-, Lersch 
Márton leibitzi-, Jusztli Gusztáv mén-

1* 
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esperességi ügyész, Bogsch Albert 
durándi-, Scholez Vilmos szepes-iglói 
iskolai felügyelők, Szutorisz Frigyes 
szepes-bélai egyházi gondnok, Putsch 
Tóbiás. 

bárdi-, Nikelszky Audor zsákóczi-, 
Schröter Károly olaszii-, Kübecher 
Albert durándi-, Alexy Mátyás rusz-
kini-, Wittcheu Ede szepes-szombati 
lelkészek, Ziman János iglói főgymna-
siumi igazgató, Payer Jenő és Márcsek 
Áudor iglói főgymn. tanárok, Dobó 
Adolf iglói polg. iskolai-, Fuhrmann 
János ménbárdi tanítók. 

III A VII bánya városi esperességböl: 

Soos János Vilmos esperességi Gratz Mór főesperés és gölnicz-
felügyelő, P i g e r János esperességi bányai-, Janisch Tivadar svedléri-, 
pénztárnok. Thern Ede szomolnoki lelkészek. 

IV A tát r a-alj 

Dr. Szontagh Miklós esperességi 
felügyelő, Dadányi Mátyás tótfalvai-, 
Weszter Pál batizfalvai egyházi fel-
ügyelők. 

ai esperességböl: 

Szalagyi Mihály főesperes és top-
portzi-, Schönwiesner János alesperes 
és nagyszalóki-, Hajts Pál kis-lomni-
czi-, F a i x Mihály holló lomniczi , Szé-
kely Gyula nagy-lomniezi-, Schweitzer 
Jakab forbergi-, Bartal Andor batiz-
falvai-, Kallat Károly tótfalvai-, Meleki 
Audor svábóczi lelkészek, Raab Lajos 
holló lomniczi tani tó. 

V. A gömöri esperességböl: 
/ 

Szeutiváuyi Arpád esperességi fel- Terray Gyula főesperes és süvelei-, 
ügyelő, Szontagh Pál kiérd, esperes- Valentíny! István alesperes és bugyik-
ségi felügyelő, Dr. Marko Sándor ke- falvai-, Weisz Antal dobsinai-, Buzágh 
rületi világi főjegyző és rozsnyói-, Gö- István derencséni lelkészek, Kramar-
möri Pál dobsinai-, Stefaucsok Károly esik Károly, Scheffer Gusztáv kerül, 
nagy-rőczei-, Szifft Adol f vizesréti-, nyugdijintézeti pénztárnok, Juszth János 
Reinenyik Ede jólsvai egyházi fel- kerületi árvaházi pénztárnok, mindhár-
ügyelők, Szonntagh Márton dobsinai-, man rozsnyói főgymn. tanárok. 
Prékopa Károly nagy-rőczei pres-
byterek. 

VI. A kishonti esperességböl: 

Marton János kerületi jegyző. Czéner Pál főesperes és szkálnoki-, 
Reguly Pál alperes és klenóczi , G lauf 
Pál kerületi jegyző és rimaszombati 
lelkészek. 



Vil. A sáros zempléni esperességböl: 

I)r. Taby Mihály esperességi fel- Urban Adolf főesperes és hanus-
íigyelő, Boros Zsigmond abosi egyházi falvai-, Fizéli Frigyes abesi-, Oszter-
felügyelő. mann Pál ránki lelkészek. 

VIII. A hegyaljai esperességböl: 

Kraudy Antal diósgyőri egyházi Zelenka Pál főesperes és miskol-
felügyelő, Mayer Ilezsö miskolczi-, czi-, Farbaky József egyházkerületi 
Roczko Sorna és Konrád János debre- főjegyző és nyíregyházi lelkészek, Mar-
czeni presbyterek. t inyi József nyíregyházi gymnásiumi 

igazgató-tanár, Pazár István esperes-
ségi főjegyző és nyíregyházi népiskolai 
igazgató tanító. 

IX. A brassói esperességböl: 

Török József főesperes és tatrangi- ) 

Moór Gyula brassói lelkészek, 

s ezeken kívül még számos helybeli és vidéki hitsorsosok és más 
hiten lévő hallgatók. 

Mely alkalommal 
T. (F.) A gyűlést megelőzött napon, ang. 17-én d. u. 5 órakor 

gyámintézeti isteni tisztelet t a r t a t o t t Strauch Béla felkai lelkésznek 
lelkes és szivreható szónoklata, a kézsmárki dalárda közreműködése 
s a szokásos és ezúttal 66 fr t és 44 k r t eredményezett offertorium 
megtartása mellett , mely offertoriumnak a kerület szabad rendelke-
zésére álló felerésze 33 f r t 22 krban a lőcsei egyház leánygyüleke-
zetének Dvorecznek a ján l ta to t t fel. Az isteni tisztelet végeztével 
pedig a közgyűlésen előfordulandó fontosabb tárgyakra nézve előké-
szítő tanácskozmány t a r t a t o t t a lýceum dísztermében, az egyházke-
rületi elnökség vezetése alatt . 

11. (F.) Aug. 18-án reggeli 8 órakor a gyűlés tagjai a kerület i 
elnökséggel élükön bevonultak a templomba, bol a dalárda ismételt 
közreműködése mellett, Farbaky József ker. főjegyző kérte le rövid 
imában a közgyűlés tanácskozmányaira és — király ö felsége születé-
sének ünnepe alkalmából — az ö felkent fejére, királyi házára s az 
édes hazára is, a seregek Urának hathatós áldását. 



III. (F.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő u r a közgyűlést a 
következő beszéddel nyitot ta meg: 

Összeg}-ültünk e történelmileg nevezetes helyen, hogy egyház-
kerületünk közérdekű ügyeit elintézzük s ezáltal annak javát és 
felvirágozását munkáljuk. Különös örömömre válik, hogy az esperes-
ségek, egyházak és tanodák képviselőit ez út tal oly szép számban 
üdvözölhetem, de ez öröm nem foj that ja el bennem a fájdalmas 
érzést a felett, hogy a kérlelhetlen halál sok jeleseinktől fosztott 
meg a lefolyt évben, kiknek bölcs tanácsa eddigi közgyűléseink 
sikerét nem csekély mérvben mozditotta elő! 

r 

Érzékeny fájdalommal kell mindenekfelett azon közveszteséget 
jeleznem, mely bennünket a gömöri esperesség érdemdús felügyelője, 
Szonntagh Bertalan halála által sújtott , kinek rendületlen hazafias-
sággal párosult vallásossága és bölcsessége nem egy nehéz esetben 
t e t t a közegyháznak megbecsülhetetlen szolgálatot. Nyugodjék békén 
csendes sirjában s a haza és egyház irányában híven telj esitett 
kötelesség tudata édesitse siri á lmát! Hamar követte ő ugyanazon 
esperességnek érdemekben megőszült főesperesét Bartholomaeidesz 
Lászlót, kivel egyetértve bölcsességgel és tapint ta l vezette a kerü-
let legnépesebb esperességének ügyeit. 

A jelzett súlyos veszteségek felett érzett fájdalmunkat csakis 
azon körülmény enyhítheti, hogy a megürült állások oly férfiak 
által töl tet tek be, kik a legszebb reményekre jogosítanak. Örömmel 
üdvözlöm a gömöri esperességi felügyelői székben Szentiványi Árpád 
s a sáros-zempléni esperesség élén Tahy Mihály újonnan választott 
esp. felügyelő urakat, kik tehetségeiket teljes buzgalommal fogják a 
közegyház érdekében érvényesíteni, valamint a hegyaljai főesperessé 
választott Zelenka Pál miskolczi lelkészt, ki a közegyház szolgála-
tában már nem ujoncz, s munkabíró erélyének ker. jegyzői minő-
ségében velünk szemben is dicséretes próbáit adta, és a gömöri 
főesperessé választott Terray Gyula süvettei lelkészt, kinek admi-
nistrativ tehetsége s tapintatos bölcsesége szintén ismeretes eddigi 
működéséből. 

Különben ez évi tanácskozmányaink a rendes mederben fognak 
folyni, legnagyobb részben oly ügyek fogván tanácskozmányaink tár-
gyát képezni, melyek kisebb-nagyobb változatossággal évenként elő 
szoktak fordulni. 

De van egy ügy, mely fontosságánál fogva érdeklődésünket 
mindenek felett kell, hogy lekösse, s melyhez hasonló még gyűlése-
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inken elő nem fordult, t. i. azon előttünk álló feladat, liogv kebel-
o tJ 

beli 8 esperességünk száma egy kilenczedikkel gyarapittassék. A 
királyhágón túl lakozó, velünk érzett, velünk küzdött brassóvidéki 
magyar testvérek kivannak hozzánk csatlakozni! Jobban szerettem 
volna ugyan, ha a királyhágón túl i összes hitrokonok léptek volna 
be, mint 5-ik kerület, magyarhoni egyetemes egyházunk kötelékébe, 
de ugy is örömmel üdvözlöm azokat, kik közöttünk a Királyhágón 
túlról megjelentek, mint hű fiait hazánknak és egyházunknak. Tuda-
tával birok a nehézségeknek, melyek e kérdés keresztül vitelénél fel-
merülendenek, tudom, hogy a falakat, melyeket százados intézmé-
nyek emelnek, lebontani oly könnyen s egyszerre nem lehet, de bí-
zom a gyűlés és a csatlakozó testvérek bölcsességében, hogy annak 
előbb utóbb mindent sikerülend elsimítania s felkérem a gyűlésnek 
úgy világi, mint egyházi férfiait, hogy a felmerülő akadályok elhá-
ritása érdekében buzgóan közre hatni szíveskedjenek. 

Mielőtt a tanácskozmányokat megnyitnám, még egyre kívánom 
a tisztelt közönség becses figyelmét felhívni, mi nagyon szivemen 
fekszik. 

Minden időnek vannak kiváló sajátságai: részben tiszteletre 
méltók, melyek előtt készséggel hajlunk meg, de részben gyengesé-
gek is, melyeknek elhárí tására törekednünk kell. Ma á tmenet i idő-
szakot élünk: 1848-ban a polgári szabadság az addig kiváltságos osz-
tály birtokából, a honpolgárok egyetemére ment á t ; azóta a nem-
zetnek nem volt alkalma folytatni, tovább fejleszteni a nagy művet 
s épen napjainknak feladata, hogy azt tegye. Nem akarom a gyűlés 
drága idejét hosszas elmélkedésekkel a tárgyalandó ügyektől elvon-
ni, s csak annak kijelentésére szorítkozom, hogy ezen mai korszak 
átmeneti jellege a nevelés téren is tapasztalható. Azelőtt a nevelés 
közvetlen összefüggésben volt a vallással: ma lehetetlen észre nem 
vennünk azon sok helyüt t nyilatkozó törekvést, mely a nevelést 
általánosítani óhajt ja . Eleink a vallásos nevelésre végtelen súlyt 
fektet tek s a nevelés az egyháztól függöt t : ma e függési viszony 
lazit tat ik, sok intézet állami kezelés alá megyen. Ily nemű átala-
kulásnak el nem maradhat tak szomorú következményei: az emberek 
vallástalanabbakká lettek. Sokaknál ez szivgyengeségböl történik, 
mig másoknál meg van a vallásosságra a bajiam, de úgy véleked-
nek, hogy okosabbaknak fognak látszani, ha nem hiszik, ami a túrhat-
tál ellenkezik. 
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En e nézetet nem osztom: haki mely egyháznak hive, legyen 
annak igaz hive! Akinek van vallása, az nem fog csüggedni bármi 
sorscsapás alat t s meg fogja állani helyét, de aki megszokta csak 
önerejére támaszkodni, az, ha beállnak oly körülmények, midőn 
be kell látnia, hogy saját ereje elégtelen a baj leküzdésére: a vál-
ság beálltával, vagy öngyilkos lesz, vagy a társadalmi rendet 
bontja meg. 

Kérve kérem ennél fogva a tani tókat és tanárokat, igyekezze-
nek teljes buzgalommal becsepegtetni a vallásos érzést a fogékony 
gyermeki keblekbe, hogy az szolgáljon nekik biztos támpontúl az 
életben, ha nehéz idők jőnek reájok. A haza s az egyház ket-
tős szent nevében kérem őket erre s kötöm e komoly kötelmet 
szivükre. 

S ezek után kérve a jelenlevőket, hogy a tárgyalás alá bocsá-
tandó ügyek sikeres elintézését éber figyelmök s bölcs tanácsaikkal 
előmozdítani szíveskedjenek: a közgyűlést megnyitottnak nyil-
vánítom. 

A gyűlés elnöklő felügyelő urnák ezen magvas beszé-
dét osztatlan figyelemmel, élénk érdeklődéssel és sürü tet-
szés-nyilvánitásokkal hallgatván meg s különösen a vallá-
sos irányú nevelés szükségének a sziv mélyéből s a jelen 
időszak kórtüneteinek mély és bölcs megfigyeléséből faka-
dó hangsúlyozásánál a velők mélyéig lévén meghatva: őt 
elnöki székében ez út ta l is a megnyerő egyéniségét eleitől 
fogva környező rokonszenves szeretettel, tisztelettel és biza-
lommal üdvözölte. 

IV. (F.) Most püspök úr olvastatta fel a lefolyt év minden 
nevezetesbb mozzanatait felölelő, főpásztori működéséről is hiven 
számot adó s következőleg hangzó tüzetes évi je lentését : 

I. Egyház látogatás. 
Püspöki egyház látogatást végeztem f. é. május 22-ikétől junius 

6-ikáig a XIII. sz. v. esperesség azon egyházaiban, amelyek még 
nem voltak általam megvisitálva, u. m. Bélán keresztfalvai leány-
egyházával, Leibiczon, Ménhárdon, Zsákóczon, Durándon, Ruszkinón, 
továbbá f. é. juni 14—30 napjain Iglón az ot tani egyháznál és fő-
gymnasiumban. Majerkát, ahol az időtájban himlő-járvány volt, csak 
az utóbbi napokban lá togathat tam meg. 
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Püspöki munkámban elismerésre méltó részt ve t tek : Breier 
Sándor fcsp. felügyelő úr Bélán. Leibiczon. Ruszkinón, Váralján, 
Olasziban és Iglón, — Förster Ede olaszii felügyelő esp. felügyelői 
helyettes minőségében Menhárdon, Zsákóczon és Durándon, — Fábry 
János főesperes minden egyházban, Justh Sámuel alesperes, főespe-
resi helyet tesként Iglón. Wéber Samu, Fuhrmann János, Husz János 
és Sehr ét er Károly iskolalátogatók, Zelenka Pál és Dianiska András mint 
jegyzők, valamint az egyházak felügyelői, többi tisztviselői és pres-
byterei. Hálás köszönet ezen jószivü áldozatért! 

Általában örömmel je lenthetem, hogy ugy az egyházak, mint 
azok tisztviselői előnyösen mu ta t t ák be magukat. Az egyes egyhá-
zak néhányában a számadások vezetése és a vagyon kezelése sok 
kívánnivalót hagy ugyan fen, az egyházias élet azonban mindenüt t 
eleven, a ragaszkodás hű. a vallásosság gyakorlása szorgalmas és 
meleg. A lelkészek tulcsekély fizetésük daczára is, feladatukat siker-
rel oldják meg, munkásságuk, jó életmódjuk, példájuk nyomai min-
denüt t láthatók. A felügyelők érdeklődéssel és utánjárással kezelik 
az egyház ügyeit s jó viszonyban a lelkészekkel munkálják az egy-
házak fennmaradását és fejlesztését serényen. A taní tók kellő igye-
kezettel végzik teendőiket s ha a megélhetés gondja nem emésztené 
idejüket és erejüket, még nagyobb eredményt tudnának felmutatni. 
A tisztviselők közt, valamint a tisztviselők és egyházak közt is 
viszont jó egyetértés van. Panasz sehol sem emeltetet t . 

Az észleltek felet t i örömömet leverőleg zavarta azonban az 
egész egyházlátogatás a la t t jelentkező azon szomorú tény, hogy a 
fizetések általában oly csekélyek, miszerint a lelkészek megélni csak 
ugy tudnak, ha taní tás végett tanulókat fogadnak házaikba, vagy 
más önfentartási módhoz folyamodnak, mi őket szorosabb hivatá-
suktól elvonja, miután az egész esperességben legtöbb helyen a lel-
készi fizetés készpénzben mindössze is 200—300 frt , és még a bélai 
és leibiczi jómódú egyházakban is csak 300 frt , Iglón pedig 550 fr t . 
Felkérem az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyházaknak komo-
lyan ajánlani és lelkére kötni méltóztassék, miszerént a jelenkor 
igényeihez mérten javítsák lelkészeik és tanítóik fizetését s ne 
tegyék ki őket a meg nem élhetés sanyarú, meg nem érdemelt és 
lealacsonyító zaklatásainak! 

Egyes egyházakra vonatkozólag a következőkben teszem jelen-
tésemet s mutatom be intézkedéseimet: 
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J. Szepes Bélán az épületek jó karban vannak, a töke vagyon 
helyesen kezeltetik, a templom belseje jubileumi alkalomból lelkes 
nök gyűjtéséből díszesen helyre hozatott . Az egyház vagyona a leg-
közelebbi 20 év a la t t B hóid földdel és 5466 f r t t a l gyarapodott. 
Felhivtain a presbyteriumot, hogy a tőkevagyon elhelyezésénél 
érvényesitse befolyását s kamat- és illeték hátrálékokat ne tűrjön. 

2. Keresztfalva lélekszámra nézve apadó egyház, jó karban levő 
iskolával és tan i tó i lakkal és egy fából épült régi imaházzal bír, 
amelyen az idők nyoma már nagyon látható. Utóbbinak tatarozása 
nagyobb költséget íog igényelni. Felhívtam a hiveket. hogy a töke 
gyarapi tására s az imaház épitési szükségleteire a perselyen és 
offertoriumon kivül másnemű jövedelem felett nem rendelkező pénz-
táruk gyarapitására vessék gondjukat s e czélra a legalkalmasabb 
időben, a gabonabeadás idejében, gyűjtsenek évenként. Elismerésemet 
fejeztem ki a bélai anyaegyház irán}7ában ezen egyház szükségletei-
nek fedezésében nyilatkozó áldozatáért. 

3. Leibitz díszes templommal, torony nyal, jól berendezett eme-
letes lelkészlakkal ellátott , tekintélyes alapitványok bir tokában levő 
egyház. A pénztárak és tőke vagyon kezelése sok kívánni valót hagy 
fen. Elrendeltem, hogy a vagyon a presbyterium befolyásával helyez-
tessék el, az kellőleg biztosittassék és a lelkészlakon tűzmentes szek-
rényben kezeltessék, hogy a szántóföldek nyilvános árverésen adas-
sanak bérbe, a sok száz forintban k imuta to t t földbér és kamathá t -
ralék f. év végéig okvetlenül hajtassék be. Meghagytam, hogy ezen 
intézkedések végrehajtását igazoló jelentése az egyháznak a jövő év 
január havában terjesztessék fel az esperességi elnökséghez. 

4. Menhárd lélekszámra nézve fogyó, különben eleven egyház.. 
Epületei jó karban vannak, számadását, vagyonát helyesen kezeli. 
Tőkevag}U)na szaporodik. Elrendeltem, hogy az egyházi pénztár a 
lelkészlakon helyeztessék el, az egyház összes éghetőségei pedig tel-
jes értékben biztosíttassanak. 

^ r 

5. Zsákócz. Epületei jó karban vannak, számadását, vagyonát 
helyesen kezeli. Elrendeltem, hogy a pénztár a lelkészlakon legyen 
elhelyezve s az egyház összes éghetőségei teljes értékben biztosít-
tassanak. 
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6. Durand. Epületei az iskolát kivéve jókarban vannak. A templom 
belseje és az emeletes lelkészlak díszesen helyreállitvák, iskolája azonban 
alacsony, sötét szük s nedves. Ennek ujonépitéséhez erősen készül. Földva-
gyona alapitványok által 32 holdra, tőke vagyona 7136 f r t r a emelkedett, 



Elrendeltem, hogy minden egyes kötvény kellőleg biztosittassék, 
a földbér- és kamat hátralékok hajtassanak be s tegyen az egyház ez 
ügyben az esp. elnökséghez a jövő évi január havában jelentést, 
takarékmagtár i vagyona kész fizető kezesek által biztosittassék, 
pénztárát a lelkész lakon tar tsa, ismétlő iskolát múlhatat lanul rendezze 
be s öszszes éghetőségeit teljes értékben biztosítsa. 

7. Ruszkin tőkéjének nagy részét emeletes lelkészlak. iskola és 
tani tó i lakba fekte t te be s ez által a nélkülözhetlen évi jövedelem 
nagy részétől fosztotta meg magát. Temploma árok parton, vizái-
veszélyének kitéve. Tanácsoltam, hogy a szándékolt toronyépítéshez 
addig, mig kellő alap felett nem rendelkeznek, hozzá ne fogjanak. 
Különben is a beépi te t t tőkék visszapótlása, a nagyon szegényül el-
lá to t t lelkész és tan í tó fizetésének emelése első teendő. Elrendeltem, 
hogy a tőkék biztosíttassanak, a kamathát ra lék hajtassék be, jövő 
évi január hóban tegyen az egyház ez ügyben az esp. elnökséghez 
jelentést s a pénztár a lelkész lakon helyeztessék el. Szegénységben 
sinlődő lelkésze és taní tó ja ker. segélyt igényel. 
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8. Váralja. Epületei jó karban vannak, tőkéje a szükséglethez 
mérve csekély összegű. Tanácsoltam, hogy 1000 f r t erejéig elkölcsönzött 
tőkéjének vissza pótlására tegyen évenkénti törlesztési kivetést, el-
rendeltem, hogy a lelkésznek a kerületi leg megál lapí tot t stóla mini-
mumot fizesse s a többi iskolákéval közös tes te t képező faiskolából az 
egyház a saját iskoláját megillető részt hasit tassa ki. 

9. Olasziban az épületek jó karban vannak s teljes értékben 
biztositvák. Tőke vagyonát rendesen kezeli. Dicsérőleg kiemeltem, 
hogy építkezésre költsön vet t tőkéjének vissza pótlására évenként 
bizonyos összeget törleszt s hogy az egyház tör téneté t a lelkész 
alaposan és szépen dolgozta ki, mely munkája kinyomatásra érdemes. 

10. Az iglói egyház és íőgymnasium látogatására nézve, mely 
junius 14-étől julius 2-áig t a r t a to t t , következőkben van szerencsém 
észrevételeimet beter jeszteni : 

a) Az iglói egyház vagyona az 1866 évi can. visitatió óta, ami-
kor az 155662 f r t 98 kr t t e t t ki, 72658 f r t 36 krral szaporodott s így 
228321 f r t 34 krra nevekedett. Trangusz József és Lajos testvérek 
nagy alapítványa által, paplakot, gymnasiumi alomneumi és elemi 
iskola helyiségeket nyervén, az egyház oly szerencsés helyzetben van, 
hogy tagjai minden egyházi teherviseléstől föloldozvák; minden tiszt-
viselőit, lelkészét, tanárai t , taní tói t , a közpénztárból fizeti, főtano-
dáját, elemi és polgári iskoláit a közpénztárból t a r t j a fen, s ezen 
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jól berendezett intézeteivel, melyek már is országos hírnek és név-
nek örvendenek, méltán kiérdemli a kerület hálás elismerését és 
pártfogását. 

b) Fábry János főesperes lelkész, ki 34 év óta áll az egyház 
élén és köz bizalom környezi, az egyház szellemi és anyagi jólété-
nek emelésén hű kitartással munkálkodik és családi példás életével tün-
dököl; az egyház elöljárói, nevezetesen Marschalko József egyházi, 
Fest Ottó és Scholtz Vilmos iskolai felügyelők es Klug Otto ügyész, 
kik legközelebb választattak, a rend és egyetértés megszilárdítása 
és az egyház felvirágzásának előbbre vitelén buzgóan fáradoznak; 
Széli Hugó pénztárnok, az egyház nagy vagyonát lelkiismeretes buz-
gósággal és hűséggel kezeli; Böhmisch Ede igazgató tanitó kitűnő 
vezetése mellett virágzik az elemi iskola, kitűnő sikerrel működik 
a polgári felsőbb leányintézet, amabban helyes módszer lelkiismere-
tes szorgalom és előadással tanítván Kertscher Ede, Márton Károly, 
Philippy János és Schuhmann Sándor tanítók, kik közzül az utóbbi 
a magyar nyelv terjesztése czéljából két kötet keresetnek örvendő 
olvasó könyvet is adott ki a német ajkú iskolák számára, de bete-
geskedése mia t t jelenleg Kövi Ilona által helyettesit tetett , emebben 
pedig Alexy Emilia, Kellner Mária kisasszonyok és Dobó Adolf ta-
nitó fejtvén ki oly buzgalmat, mely a legszebb eredményt tünte t te 
fel és minden várakozást teljesen kielégített. 

c) A főgymnasium az egyház kizárólagos tulajdona lévén s az 
egyházi alapból ta r ta tván fel, az egyház felügyelete alat t áll s jelen-
leg Zimann János igazgató tanár buzgó és erélyes vezetése mellett 
oly állást vívott ki hazánkban, hogy mult évben tanítványainak 
száma az ország összes közép tanodái tanítványainak számát felül 
haladta. Köszöni pedig ezt első sorban az egyház áldozatkészségének, 
mely ezen közhasznú tanintézet felvirágzásáért szívesen hozza meg 
az áldozatot, köszöni továbbá lelkes tanárainak, kik szakképzettség, 
jó tanmódszer, szorgalmas kötelesség teljesítés, nemes bánásmód és 
prot. vallásos érzülettel emelik az intézet jó hírnevét s vívják ki 
a közbizalmat, köszöni végre czélszerü berendezésének, menynyiben 
nem csak a tantermek megfelelők, hanem téli tornahelyiséggel is 
bir s e fölött természettani s természetrajzi muzeuma gazdagon van 
a szükséges tanszerekkel ellátva. Az érdemkoszorú legszebbike a ta-
nárok között okvetlen Pák Károly tanár fejét illeti, ki 30 éve áll 
közbizalomtól környezve az intézet szolgálatában s lankadatlan buzga-
lommal versenyez tanártársaival most is annak felvirágoztatásán. 
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A régibb kipróbált tanárok mellett méltó helyet foglalnak el mint 
iíju tanárok Fischer Miklós rendes és Marcsek Andor segéd tanár 
is, kik szakmáikban igen dicséretes eredményt mutat tak fel az if-
júsággal. 

d) A fényoldal mellett árnyoldalak is észleltettek, minél fogva az 
egyházhivek felhivattak egyrészről, hogy miután a vasárnapi isteni tisz-
telet a kivánt látogatásnak nem örvend, a szülők csepegtessék a kegyes-
séget és igaz istenfélelmet gyermekeik szivébe, az egyházi elöljárók 
és presbyterek menjenek elől az Úr házának látogatása és a szent 
vacsora élvezésében jó példával, a tanitók ápolják és neveljék a 
vallásszeretetet és erkölcsi nemes érzetet a reggeli és esteli imák 
és a szent erények begyakorlása által, a polgári leányiskolában 
pedig a hi t és erkölcstan tüzetes tani tása és szentírási monda-
tokkal való megerősítése legyen egyik fő feladat; másrészről az 
egyházi elöljáróság köteleztetett a krompachi vasgyárnál levő 
30000 fr tnyi kölcsön betáblázására és a hátralékok pontos behajtására, az 
egyházhivek pedig figyelmeztettek a templom kívülről és belülről 
való megújításának, illetőleg kimeszelésének szükségére. 

d) Az illésfalvi leányegyházra nézve felemlíteni kötelességem-
nek ismerem, hogy fén állását legnagyobbrészt az iglói egyház buzgó 
pártfogásának köszöni, mely azt egy telek s egy földbirtok megvé-
telében segítette, Fábry János főesperes pedig az istenitiszteletek-
nél szokásos offertoriumokból 1086 f r t 47 krnyi tőkét gyűjtöt t össze 
számára. 

e) Bár örömmel emelem ki a tanárok üdvös és sikerdús műkö-
dését, nem lehet hallgatással mellőznöm egy tényt, t. i. hogy Je-
szenszky Pál, mint t anár kötelességének meg nem felelvén, a latin 
nyelv tani tását az 5 és 6-ik osztályban sem irodalmilag, sem szó-
kötésileg nem magyarázván és a fordításban is silány eredményt 
mutatván fel, őt szigorúbb kötelességteljesitésre, az egyházi hatósá-
got pedig arra kellett utasítanom, hogy ha kötelességét továbbra 
is elhanyagolná, ellene fegyelmi eljárást indítson. 

Az egyházlátogatás alkalmával olvastatott fél a XIII. sz. városi 
esperesség története is, melyet vázlatosan most először Fábry János 
főesperes készített el s vizsgáltatott meg az esperességi, valamint 
özvegy-árva intézet pénztárának számadása. Teszen pedig az esperes-
ségi özv. árva intézet tőke v agyő na Lersch Márton kezelése mellett 
13071 f r t 92 krt, a Hendel Klára-féle pénztár tőkéje, melyet dr. 
Lorx Sándor kezel, 8536 f r t 88 kr t , czélja lévén ennek is a papi s 
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tanítói özvegyek gyámolitása, az esperességi pénztár állása pedig 
szintén dr. Lorx Sándor hü és lelkiismeretes kezelése mellett 
2887 f r t 47 krt, melyekre nézve Philippi János és Mária 100—100 
frtos kötvénye betábláztatni, a Hendel Klára-féle pénztárnál a szá-
madás a polgári év szerint vi tetni rendeltetett , az özvegy-árva pénz-
tár számadásánál pedig annak az esperességi számadó bizottsághoz 
évenkénti beszolgáltatása és a pénzeknek nem egy, hanem több 
takarékpénztárban való elhelyezése hagyatot t meg. 

Főtörekvésem volt, Nagyméltóságú és Főtisztelendő közgyűlés! 
hogy egyházlátogatásom az egyházakra üdvöt és áldást árasszon. De 
hogy annak gyümölcse legyen és az egyházaknak tényleg is hasz-
náljon, kérem a Nagyméltóságú és Főtisztelendő közgyűlést, hogy 
az esperesség elnökségét megbizni és utasí tani méltóztassék, misze-
rént „ intézkedéseimnek érvényt szerezzen és az eredményt az egy-
házkerület tudomására hozza. Ezzel bezárom egyházlátogatási jelen-
tésemet egyrészről azon óhajjal, hogy a kegyelemnek Istene adja. 
miszerint az egyházak szellemi és anyagi felvirágozásának érdekében 
általam elhintet t magvak az egyházakra nézve az üdv és áldás kut-
forrásává váljanak és 60 vagy százszoros kamattal gyümölcsözzenek, 
másrészről azon biztosítással, hogy a XIII. városi esperesség jó ke-
zekben van, miután ugy méltóságos Breuer Sándor felügyelő, mint 
Fábry János íoesperes nem csak bölcs kormányzatot folytatnak, 
hanem őszinte és odaadó egyházszeretet és elismerésre méltó lan-
kadatlan buzgalom és lelkesedéssel is viszik az egyházak és iskolák 
üdvére fontos hivatalukat, miért tetézze őket áldásával a Mindenható! 

II. Jelentések. 

Köztudomásra hozom a következő tényeket u. m.: 
fr 

1-ször. Hogy Őfelsége legkegyelmesebb királyunk 1885 évi aug. 
22-ikéről 31489 sz. a. kelt intézményével a szirki anyaegyháznak 
leégett temploma és iskolája felépítésére 150, a mernyiki egyház-
nak 1886 évi julius 18-áról 28001 sz. a. kelt legkegyelmesebb rende-
letével uj iskolája felépítésére 100 f r to t adományozott, minek követ-
keztében kérelmem odajárul, hogy a közgyűlés ezen legmagasabb 
kegyadományokért kegyeletes háláját jegyzőkönyvileg is tolmácsolni 
méltóztassék. 

2-or. Hogy a földmivelési, ipar és kereskedelmi minisztérium 
1885 évi nov. 14-ről 60648. sz. a. kelt rendeletével az eperjesi két 



lelkész részére a kiállítás költségeinek megtérítése mellett külön-
külön 51, összesen 102 köbméter tűzifát utalványozott az 1885/6-ki 
téli idényre, a vallás és közoktatásügyi ministerium pedig, 1886 évi 
január 20-áról 458 e. sz. a. kelt intézményével „A közoktatásról 
szóló 14-ik miniszteri jelentést" és az „országos taní tói nyugdij-
és gyámalap" 1884-ik évi állapotáról szóló jelentését küldötte meg 
a püspöki hivatal használatára; ápril hó 12-ikéről 48580/85 sz. a. 
kelt leiratával ugyancsak a vallás és közoktatásügyi minisztérium az 
1888-ik évben t a r to t t országos taní tói gyűlés munkálatai alapján 
hozott határozatait ajándékozta 5 példányban a püspöki hivatal és 
az országos gyűlésen képviselve volt hitfelekezeti tanitó-egyletek 
számára, ápril 15-ről 14891 sz. a. kelt intézményével „a reáliskolai 
tanítás tervével és arra vonatkozó utasításokkal" örvendeztette meg 
a középiskolákat 1 — 1 példányban s a püspöki hivatal t 2 példány-
ban, — juli 6-ikáról 35135/85 sz. a. kelt leiratával „a középtanodai 
tanári könyvtárak könyvjegyzékével kedveskedett és pedig 8 pél-
dányban a középtanodák és tanitóképezdének, 1 példányban a püs-
pöki hivatalnak, mely nemes adományokért kérem elismerő köszö-
netünket jegyzőkönyvileg is kifiejezni. 

3-szor. Hogy a múlt évi kerületi gyűlés óta a lelkészi hivatalra 
következő 6 eperjesi hi t jelöl tet szenteltem fel: Dendely Samut püs-
pöki segédlelkészül Rozsnyóra, Zathureczky Kornélt segéd-lelkészül 
Lőcsére, Nudzik Györgyöt segédlelkészül Selmeczre, Adriányi Adolfot 
segédlelkészül íglóra, Stempel Lajost Szirkre, Kozlay Józsefet Nyír-
egyházára, kiket támogasson az U r az ő szent lelkével, hogy orszá-
gának mindenkor hü épitői legyenek. 

4-szer. Hogy rokonsági és sógorsági felmentést 24 jegyes pár 
számára eszközöltem ki és pedig 12-nál díjmentesen, 12 párnál pedig 
160 f r t díjfizetés mellett, mely összeg közvetlenül a ker. nyugdíjin-
tézet pénztárnokának szolgáltattatott be, de ezenkívül is számos 
egyházi és iskolai ügyben vit tem közbenjárói szerepet. 

5-ödször. Hogy az érettségi vizsgán Hunfalvy János egyetemi 
tanár és kormánybiztos részvétele mellett Kézsmárkon Székely Gyula 
nagy-lomniczi lelkész, Eperjesen pedig Sztehlo János főesperes,—- Zsi-
linszky Mihály kormánybiztos közreműködése mellett, Rozsnyón Terray 
Gyula gömöri főesperes, Rimaszombatban Zelenka Pál ker. jegyző és 
hegyaljai főesperes elnököltek, mint kerületi biztosok, személyesen 
pedig ugyancsak Hunfal vy kormánybiztos úrral az iglói éret tségi 
vizsgát vezettem. 
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6-odszor. Hogy a Zsedényi dij jótéteményében következő tani-
tók részesültek: Bohus János kis-szebeni, Greb János nagy-lomniczi, 
Varga János ochtinai, Mihalovics Pál feketepataki, Boross János nagy-
károlyi lelkésztanitó, Hamborszky Pál mernyiki, Kazslei András 
kladzáni, Hüvösi Mátyás kecsegei, Domanovszky József keresztfalvi, 
Ulreich Teofil gölniczbányai taní tók. 

7-edszer. Hogy másodosztályú tábori papokká neveztettek k i : 
Zimmerman Andor topporczi, Kovácsi Kálmán szirki. Szlabey Mátyás 
nyíregyházi segéd-lelkészek. 

III. Hivatalbeli változások. 

A kerület körében nem fordultak elő. 
A VI. sz. k. v. esperességben a lelkészi karból Strauch Béla kis-

szebeni lelkész Felkára választatot t meg, helye pedig Alt mann Gusz-
táv matheóczi segédlelkésszel tö l t e te t t be; a tanítói karban: Švehla 
János, kassai tó t tan i tó S.-Tarjánra költözvén, helyébe Mikolik Ar-
pád választatot t meg, — Bártfán a ma i t évben elhalt Szekcsik Pál 
felsőbb elemi tani tó helyére próbaévre alkalmazva le t t Gräser Nán-
dor véglegesittetett . Dr. Mosánszky Titus eperjesi iskolai felügyelő 
állásáról leköszönvén, helyébe Hajts Lajos tanár választatott meg, 
ki azonban f. é. juniushó 24-ikén meghalt . Meghaltak Lőcsén Bartsch 
Sándor és Páter Károly kiérd, felügyelők s Hlavacsek Mihály nyug-
díjazott theol. tanár. Segédlelkészül a lka lmaz ta to t t Zathureczky Kor-
nél Lőcsén. 

A XIII. sz. városi esperességben tiszti ügyésznek Marschalko 
József lemondása következtében Topirczer Ölön választatot t meg. 
Az esperességi számvevőszék tagjaiul megválasz ta t tak : Jus th Samu al-
esperes, dr. Lorx Sándor, Gotthard Albert, Feszt Géza, Hönsch Ede, 
Kinszky Albert, Strauch Béla és dr. Lersch Kornél, a népiskolai bizott-
ságba pedig: Weber Soma, Strauch Béla, Schreter Károly lelkészek. 
Fest Ottó, Husz János, Székely János iskolai felügyelők, Böhmisch 
Ede, Gerlach Henrik, Fuhrmann János tanítók. Az egyházak körében: 
Szepes Iglón Münnich Adolf egyházi, dr. Lorx Sándor és Jan tne r 
Bernát iskolai felügyelők visszaléptek, meg választattak pedig Mar-
schalko József egyházi, Fest Ottó és Scholcz Vilmos iskolai felügye-
lőknek, továbbá Krúg Ottó újból ügyésznek, Széli Hugó pénztárnoknak, 
Zimann János gymnasiumi s Böhmisch Ede lemondása következté-
ben Kertscher Sándor nép- s polgáriskolai igazgatónak. A lelkészek 



közzül két jubilál t aggas tyán: Emericzy Dávid és Kalchbrenrter Ká-
roly érd. főesperes hunyták be szemeiket örök álomra ; utóbbinak 
halálos ágyát kimúlása előtt körülállotta püspökünk a ker. jegy-
zővel s a főesperessel s megindultan mondottak Isten hozzádot a 
távozónak. Felkán lelkészszé Strauch Béla kis-szebeni lelkész válasz-
t a to t t meg; Matheóczról Al tmann Gusztáv s. lelkész Kis Szebenbe, 
Iglóról Ohotvács Pál s. lelkész Alsó Sajóra hivat tak meg rendes 
ielkészekül. utóbbi helyére Adriányi Adolf a lkalmazta tot t s. lelkészül. 

A kishonti esperességben: esperességi felügyelőül Ruthényi Béla 
választatot t meg újból; Cserencsényen Barto Mihály irsai segédlel-
kész alkalmaztatot t . Rimaszombatban a leányiskolába Jenes Jolán és 
Stierenberg Kat inka választattak meg, felügyelővé pedig bokl. dr. 
Paczel Mór helyére Hamaliár Károly. Likéren a helyi szokásnak 
megfelelőleg uj bába választatot t Mihók Lőrinczné személyében. 
Für észen Francziszczy Pál ideiglenes tani tó képesitő bizonyítványát 
terjeszti fel. Cserencsényen Ruthényi Béla helyére egyházi felügyelő 
le t t Wieszt Rudolf. F.-Pokorágyon Laczják Benő Rádra költözött ta-
nító helyére Holko Lajos, Klenóczon Engler Pál választatott meg taní-
tóul, Kicska Károly helyére pedig Szalva Károly szielniczei volt tanitó. 

A gömöri esperességet nagy veszteség érte felügyelője Szontágli 
Bertalannak 1885 decz. 13-án bekövetkezett halálában. Az esperes-
ség e felett többször adot t kifejezést fájdalmának, koporsójára ko-
szorút te t t , a gyászba borult családhoz részvétiratot intézett , köz-
gyűlésén a főesperes emlékbeszédben mél t a t t a érdemeit, az esperes-
ség jegyzőkönyvében örökí te t te meg áldott emlékét. — Az egyházi 
felügyelők közzül leköszöntek Latinák Sándor R.-Brisztrón, Marton 
János Ochtinán, Czibur Lajos K.-Taplóczán, Madarász Pál Csetneken, 
dr. Marko Sándor Bettiérben, Windt Adolf J.-Taplóczán, Galló János 
Nandrázson; meg választattak: Maiéter Ede J.-Tapolczán, Szentivá-
nyi Árpád R.-Bisztrón, Kuna Aurél Nandrázson, Sárkány Károly 
Ochtinán, Martinyi János Rochfalván. Hámos László K.-Tapló-
czán, Sebők Pál Csetneken, Roxer Gyula Bett iérben. A lelkészek 
közzül elhaltak: Dobsinszky Pál Derencsényben és Buzágh István Alsó 
Sajón. Megválaszt attak: Derencsényben Buzágh István, Alsó Sajón 
Ohotvács Pál. Segédlelkészül Szirkre Kovácsi Kálmán eltávozása 
folytán Stempel Lajos h ivatot t meg. A tanitólc közzül elhaltak: Prunyi 
Ele Chizsnyón, Holkó Símuel Gesztesen, Matheidesz Gusztáv Gaesal-
kon; leköszöntek: Galló János R.-Bisztrón. Belányi János Markus-
káu. Mikulás Imre Genesen, Elm Sámuel Répáson, Vonga Gyula Pé-
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termányban, Holkó Lajos Strizsben. Takács Lajos Hosszúszón; megvá-
lasztattak: Galló János Chizsnyón, Belányi János Gacsalkon,- Mikulás 
Imre Gesztesen, Eh n Sámuel R.-Bisztrón, Válint András Pétermány-
ban, Lipták János Nandráson, később Markuskán, Lehr Emma és 
Hajcsi Kornélia a rozsnyói felsőbb leányiskolába és pedig az elöl 
nevezett igazgatói minőségben. 

A sáros-zempléni esperesség felügyelőjévé dr. Tahy Mihály sáros-
megyei főjegyző választatot t meg. A felügyelök kozzül leköszönt: Fekete 
Ferencz Laposon, dr. Mosánszky Titusz Aboson; megválaszt attak: Gör-
gey Béla járásbiró Laposon, Boross Zsigmond Aboson. Lelkészekül 
beigtattattak: Placsko István Ofalván,Kovácsi Gyula Sókuton, Baloghy 
Farkas Margonyán, Szlabey Mátyás Uj-Klenóczon. A tanítók kozzül 
leköszöntek: Jäger Kornél Sámogyon, Fejes János K.-Keresztesen, 
Kovács Géza Pazdicson; meg v ál osztatott Fürs t János K.-Keresztesen. 

A hegyaljai esperesség a ker. rendezet értelmében szervezked-
vén általános t isztúj í tás t eszközölt s esperességi felügyelőül ujolag 
Lichtenstein Józsefet, föesperesül Zelenka Pál miskolczi, alesperesül 
Matherny János abauj-szántói lelkészt választotta meg. Megválasztattak 
továbbá jegyzökül: Túróczy Pál arnót i lelkész s Pazár István nyír-
egyházi elemi iskolai igazgató; ügyé,székül Röck Gyula miskolczi, dr. 
Meskó László nyíregyházi ügyvédek,— levéltárnokúl Horváth Sándor 
gymnasiumi igazgató. Megalaki t ta to t t továbbá az esperességi törvény-
szék az egyházmegyei felügyelő és főesperes elnöklete a l a t t ; tagjai 
let tek a világiak sorából Radvány István miskolczi, Bollner Károly 
tokaj i felügyelők, Somogyi Gyula kir. közjegyző Nyíregyházán, Lisz-
ka Nándor jogtanár Debreczenben s dr. Glósz Károly miskolczi ügy-
véd, a lelkészek sorából: Rimler Károly nagyváradi, Farbaky József 
nyíregyházi, Boross János nagy-károlyi, Lesko Béla kazai, Túróczi 
Pál arnót i lelkészek, — a tanárok sorából: Mart inyi József nyír-
egyházi gymn igazgató, — a taní tók sorából: Wolfgang Lajos mis-
kolczi, Pazár István nyíregyházi. Fidler Sándor tályai és Hajtmansz-
ky Lajos szántói taní tók. Iskola látogatókul megválasztat tak: a 
nyíregyházai körben Barthalomaeidesz János t. esperes, Bencs Lász-
ló, Pazár István, — a miskolczi körben: dr. Markó László, Túróczy 
Pál és Wolfgang Lajos, — a szántói körben: Matherny János al-
esperes, Kinszky Károly és Hajtmanszky Lajos. Az egyházak körében 
a felügyelök kozzül leköszönt Ujházy Kálmán iskolaszéki elnök Mis-
kolczon s helyébe megválasztatot t Röck Gyula; felügyelővé választatott 
Leszih Lajos S.-Arnóton. A lelkészek kozzül elhalt: Bérczy Pál Nagy-
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Bányán, kinek helyén Riszdorfer János adminis t rátor i minőségben 
működik. A segédlelkészek közzül leköszönt: Kovácsi Gyula és Szla-
bey Mátyás Nyíregyházán, előbbi Sókútra, utóbbi Uj-Klenóczra hivat-
ván meg rendes lelkészül. Tanítóul megválasztatot t : Piskovics János 
a hugyaji zsindölycs y ^ Ei no 

Erdőbényén. Segédtanitók-
ul működtek: Sikerle Gusztáv Nyíregyházán, Nemes Győző Diós-
Gvórött, Schon Dániel S.-Arnóton, Oszvald Gyula Csanáloson. 

A tanodák körében Eperjesen a márczius hóban elhunyt Tillisch 
János helyére dékánul Hörk József theol. tanár , a jogakadémián 
dr. Zsigmondy Ernő helyére tanárul dr. Ferenczy Elek, dékánul dr. 
Horváth Ödön választatott meg; junius hó végén elhalt Hajtsch La-
jos főgymnasiumi tanár . Rozsnyón: helyettes tanárul Schuber Má-
tyás neveztetet t ki, ideiglenes rajztanárul pedig Flóris Áron alkal-
maztatot t . Ugyanott az iskolai tanács a következőleg a lak í t ta to t t 
meg: felügyelőül Schlosser Albert, igazgatóul Hajcsi Sándor, jegyző-
ül Sziklav Géza, orvosul dr. Maurer Arthur , ügyészül Kő váry Ödön 
választattak meg, a választmány tagjaiul pedig Czékus István lel-
kész-püspök, Aranyhalmy Emil, Gál János, dr. Madarász Rezső, Mar-
ko Imre, dr. Markó Sándor, Néhrer Mátyás, dr. Pósch Dezső, Pósch 
Gyula, Roszty József Szerecsen Lajos, Szontágh József, Tirser István 
és a tanár i kar, — póttagokul Alexy Albert, Hevesy Albert, Hir th 
Lajos és Radvány Ferencz. Iglón 3 évre igazgatónak ujolag Ziman 
János választatott meg. Rimaszombaton Sárkány Imre, Nyíregyházán 
Jancsó Géza választat tak meg, utóbbi helyettesi minőségben, tanárokul , 
Miskolczon Habely Viktor hosszas betegeskelése folytán leköszönvén, 
ideiglenesen Bortnyik György által helyet tes i t te te t t . 

IV. Alapítványok, hagyományok, adományok. 
A VI. sz. kir. v. esperességben: Eperjesen Stunder Teréz haja-

don a magyar-német egyháznak 100 frtot , Csetneki Jelenik-Almásy 
István a collegiumnak, valamint a két egyháznak egyenként 250 
frtnyi, özvegye halála után fizetendő év-dijat hagyományozott. A 
templom meguji tására a 100 éves jubileum alkalmával hegyült 
1000 frt , dr. Mosáuszky Győző elhalt Margit leánya emlékére ösztön-
díjul 100 f r to t alapitványozott. Kassán özv. Pohle Jánosné emeletes 
házát és ker t jé t 10000 f r t értékben a magyar-német egyháznak hagyo-
mányozta, —jövedelme a lelkészt i l let i ; ugyanaz a lelkészi fizetés eme-
lésére alapul 500, egyházi segély-alapra 100 f r to t hagyott. Brósz Jó-

3* 
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n át 25 éves egyházi felügyelőségének megünnepelt alkalmából, az iij 
népiskola felépítésére begyült 8—9000 fr t . Ehhez j á ru l t ak : Brósz Jonát , 
Bielek Aladár, Szakmáry Károly 500—500 fr t ta l , s a Kéler Berta 
úrnő által rendezett hangverseny jövedelmezett 1014 f r t 30 krt, 
mely utóbbi bevételhez Schuszter Constantin róm. kath. püspök 200. 
Fleischer Gusztáv 300. Jakab Péter 250, Záhr Rezsőné 200, Gallik 
Géza 150, Dunkel Vilmos, Beller Károly, Hlavács Jenő, Szerencsi 
Ede, Flachbart Samu, Schirger Emil, Fidler Károly, dr. Wittenberger 
János, Kemény Lajos, Bolla Mihály, Forgács Ottó, Polcz Nándor, 
J. Scholcz Amália, dr. Jeney Kristóf, Kresz János, Marko Lajos, Ma-
iéter Vilmos, Roxer Vilmos, Stark János, Freiberg Károly 100—100 
f r t t a l járul tak. Iskolai alapra apományozott Fleischer Gusztáv 100, 
Kollmann Vilmos 50 fr tot , egyházi alapra Bohle Johanna 163 fr tot . 
egyéb adományokban befolyt 2209 fr t . Kézsmárlcon a templom építési 
alapra a serfőző egylet 1407 fr tot , egyháztagok 10 f r to t ad tak; Kovács 
Lujza kisasszony hagyományozott 100 fr tot , néhai Thurner Jakab 
harangalapra 857 fr tot , a lyceumnak és elemi iskolának szintén 
külön-külön 857 fr tot . Az elemi iskola taneszközökre 75 f r t 89 k r t 
gyűj töt t . A rókusi leányegyház tizenegyedszer kapta meg az Atzen-
dorfer féle 100 fr tot . melv ezen alap 1070 ír t 99 krral és 18'/a mérő 

t/ i_ 

árpával növekedett. A kézsmárki nők adtak ol tár ter i tőt , keresztkő-te-
ritőt, szószékboritó és szószéki pu lp i tus - te r i tő t ; egy özvegjmő két nagy 
china-ezüst ol tári gyer tyatar tó t , egy más özvegy szószék s oltár ter i tőt . 
A kassai tót ajkú egyházban özv. Várkoly Mária lelkészi s tan í tó i nyug-
díj alapra 29 f r t 50 krt, iskolai alapra 25 f r to t adott. Bártfán 
a német egyháznak egy eperjesi ismeretlen 62 fr tot , Timschmidt 
Sándor kis szebeni gondnok 4 f r to t adott . Az egyház által a hivek 
adakozásából 124 fr ton harmónium véte te t t , szegény iskolások 
könyveire a takarékpénztár 7 f r t 50 krt , a magyar nyelv elsajáti-
tására ju ta lmul Doby Antal (rk.) 5 fr tot , az egyház szegényeinek 
Katscher Márk (móz. v.) 25 f r to t hagyományozott. Lőcsén a convent-
bál 322 f r to t eredményezett, az „Eötvös" kör és „Casino" az ifjú-
sági könyvtárnak 15 fr tot , Mátyus Endre 5 fr tot , a „szepesi népne-
velési egylet" 13 f r to t adományozott iskolai czélokra. Szegények 
segélyezésére begyült 35 f r t 60 kr. A nőegylet sa já t jövedelméből 
szegény iskolás gyermekeket, konfirmansokat, árvákat és özvegyeket 
51 f r t 38 krral és 50 f r t ér tékű ruhaneművel , a lőcsei tűzkárosult 
családokat 41 fr t ta l , Debreczent 20 f r t t a l segélyezte, az esp. gyám-
intézetnek 26 fr tot küldött , a majerkai egyháznak kelyhet és pate-
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mit, ol tári bibliát s két oltári gyer tyatar tó t adományozott. Ezen 
nőegylet pénztára Maxné úrnőtől 50 f r tnyi hagyománynyal, Okoli-
csányi-Zsedényi Emilia s Bruimann Aurélia úrnők templomi adomá-
nyaival, egy esti felolvasásból 23 f r t 87 krral, Gráf z Mór „Nach  
der Schicht" ez. lapjának jövedelméből 15 í r t ta l gyarapodott, s a 
filléregylettől kapot t 199 forint 44 krt . Sterkenreif-Weber Mária 
50 fr tot , Stunder Theresia 682 f r to t hagyományozott az egyháznak. 
Dvoreczfn a tani tó fizetésének alapjára Schveiczból harmadízben 
jö t t 80 fr t évi adomány. Az egész esperességben kitesz az összeg 
32525 f r t 17 krt . 

XIII. sz. városi esperességben: Sz.-Bélán Andaházy László 
képviselő adományozott a jubileumi szegény alapra 300 fr tot , s  
Weber Samu az általa kiadott monographia eddigi jövedelméből 
50 fr tot , a hivek pedig gyűj töt tek oltári alapra 778 fr tot . Felkának 
nyugalomba lépett taní tó ja Maurer János 1000 f r to t adományozott. 
lglón az árvaházi alap növekedett a takarékpénztár 25 forintnyi 
adományával, a tanár i s tan í tó i nyugdijalap 25 f r t t a l ; dr. Lorx 
Sándor 5, Gál Sándor varannói gyógyszerész 10, Schmál János 
8 f r to t adományozott, néhai J an tne r Erzsébet örökösei 600 f r to t 
alapitványoztak polgáriskolai ösztöndíj alapra. Majerka harangalapra 
1 20 f r to t gyűj töt t , Greisiger Mihály felügyelő 5, Bergmann A. szin-
tén 5 f r to t adományozott. Olaszi 100 éves jubileumára 57 forintot, 
12 mérő rozsot, 35 mérő árpát gyűj töt t . Poprád 413 f r to t kapot t 
adományképen, melyben Husz Dávid évenkénti 50 f r t j a s Székely 
János 18 f r tnyi adománya is szerepel. Ruszkín papdijazási alapra 
kapot t Czékus István püspöktől 14, Fábry János főesperestől 5 fr tot , 
taní tói alapra Fábry Imre felügyelőtől 50 fr t ér tékű rétet , Róth 
Annától 20 fr tot . Tesz összesen 3491 f r to t . 

A VII. b. városi esperességben; Remetén Schneider Zsuzsanna 
az egyháznak 50 f r to t adományozott. A szomolnoki „Önsegély" 50 f r t 
63 kr t gyűj tö t t ; a merényi egyház száz éves jubileuma alkalmából 
522 f r t 57 kr t gyűjtöt t , az egyházi alap 126 f r t t a l gyarapodott, a 
toronyépitési alap pedig 181 f r t 47 krral. A nők gyűj töt tek 93 f r t 
60 krt, jubiláris alapra begyült 135 f r t 40 kr, külsőktől 137 f r t 
14 kr. Tesz összesen 1296 f r t 34 krt. 

A tátraaljai esperességben: Holld-Lomniczou a templomra Üjházv 
Teréz és Ujházy Zsófia 70 fr tot , Csáky Károly felügyelő 10 f r to t 
adományoztak, Nagy SzaUkon dr. Szontágh Miklós, esp. felügyelő 
20 f r to t adott . Uj-Lesznának özv. Weisz Zsuzsanna 40 f r to t hagyomá-
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nyozott, Nagy-Lomnicznok toronyépítésre Schenk Pál 200 forintot, 
Vibornának néhai Galgon Mihály 258 f r t 82 kr t hagyományoztak. 
Tesz összesen 498 f r t 82 krt . 

A gömöri esperessegnek gyámintézetére néhai Szontagh Imre 
50, a rozsnyói másodpapi állás alapjára 50, a főgymnasiumnak 100, 
a ker. njmgdijintézetnek 50 f r to t hagyományozott. Alsó-Sajónak dr. 
Maurer Artúr felügyelő 50 f r to t adott. Lökösházán Kubinyi Krisz-
t ina 500 f r to t hagyományozott , Süvetén a lelkész, ki nyolcz éven át 
t an í to t t a az ismétlőket, a t andi ja t egészen a papi nyugdíj-intézetre 
fordítot ta, mely ma már 100 f r to t tesz. Mikolcsánylan különféle 

hagyományok és alapítványok czimén iskolai alapra befolyt 540 
f r t 73 kr. Markuskán Novák János huszár százados uj kehelyszer-
zésre 18 f r to t hagyott . Borosznokon Rusznák Judi t , Barto József 
özvegye a leányegyháznak 94 • ölnyi belsőséget hagyományo-
zott oly módon, hogy azt az egyház telelekkönyvileg rendezze. 
Derencsénben és llrussón Honéczy Ödön kezdeményezésére szegény- és 
árva-gyermek alapí tvány létesült, előbbi 3 f r t 40 kr, utóbbi 10 f r t 
alappal. Az esp. özv.-árva nyugdíjintézetnek Szent Iványi Árpád, esp. felü-
gyelő beiktatása emlékére 125 f r to t érő, 4°/o-ot jövedelmező sorsjegyet 
ajándékozott. Az esperességi domestica alapjára Szent Iványi Árpád 
felügyelő és Terray Gyula főesperes beiktatásuk emlékére 100—100 
f r t o t alapitványoztak. Tesz 2342 f r t 13 krt . 

A kishont i esperességben: Rimaszombatban a leányiskolának Pis-
kolszky Endréné 100 f r to t adott, a takarékpénztár 50, a gömör-
megyei nép- és iparbank 20 fr tot , a vallásügyi miniszter 60 forint 
értékű tanszereket, Groó Vilmos tanfelügyelő könyveket, Hamaliár 
Károly felügyelő kőanyagot az építkezéshez és 40 fr tot , Kern Adolf 
7 fr tot , Beliczay László 12 fr tot , egyesek iskolai alaptőkére 11 f r t 
30 krt , a tamásfalvi Cantus tánczestély jövedelmét, 30 f r t 77 kr t 
adtak, gyermekek előadásából 25 f r t 67 kr, tombolából 603 forint 
52 kr folyt be, a filléregylet gyarapodott 32 f r t 98 krral . Diczky 
Józsefné az örök egyháztagok közzé lépett 100 f r t alapitványnyal. 
Hamaliár Károly felügyelő a templom körüli t é r t 152 f r t költség-
gel parkká alakí tot ta , Plauka Johanna hajadon ol tár ter i tő t ajándé-
kozott. Osgyánban a filléregylet tőkéje 34 f r t 56 krral gyarapodott, 
Hamaliár Károly szegény iskolások segélyezésére alapul 4 forintot 
adományozott, Imre György az egyháznak 2 fr tot , Mester István 
és neje két viaszgyertyát, Misurák Jul ia 6 drb. gyertyát ajándéko-
zott. P.-Keresztúr nah imaháza építésére az egyet, gyámintézet 50 
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f r to t küldött, Für észen egyesek 50 fr tot adományoztak vizsgajutal-
mul (Tiszolczi segélyegylet 20, Gyürky Pál 20 frt). Alsó Szkálnokon 
a hívek 6 f r to t adományoztak, az egyházat adója lerovásában több 
község 106 í r t t a l segélyezte, névtelen adott 12 f r t 94 krt . Tesz 
összesen 1510 f r t 74 krt . 

A sáros zempléni esperességben: Komlóson Bóth Jul iána 12 
fr tot , Körtvélyessy Adolf 12 f r to t adtak az egyháznak; Kükemezön 
a kegyuraság 30 f r t értékű fát, Kladzánban Vladár Kristóf felügyelő 
40 frt , özv. Vladár Tamásné 25, Mayer András 6, Boros György és 
Ronkos András 5—5 f r to t adtak harang vételre. Laposon Pólya Já-
nos az énekek kijelölésére 6 f r ton táblákat vett , Jurecskó János 
diványt s asztalt, neje pedig a szószék számára te r i tö t vet t s 5 
f r to t ajándékozott, adakozásból pedig templom csillárra 50 f r t gyűlt be. 
K - Németfalván Tahy Mihály felügyelő 5 f r tot , Oberländer János 2 
f r to t adtak jutalom-dijul, T.-Izsépen hasonló czélra Bujanovics Fri-
gves 2 fr t , összesen: 200 frt . 

A hegyaljai esperességben: özv. Bérczy Pálné szül. Babók Anna 
Nagybányán, néhai lelkész férje nevében és annak emlékére is Nagy-
Bányán levő 8000 f r t értékű két lakosztályu uj házukat az espe-
resség tulajdonába bocsátotta oly kikötéssel, hogy az haláláig hasz-
nálatában maradjon, elhunyta után pedig első sorban a nagybányai, 
nagy-károlyi és nagy-váradi munka-tehetlen lelkészek és tanitók. 
illetve lelkész- és tani tói özvegyek és árvák menhelyéül szolgáljon. 
Az egyházak körében: Sajó-Arnóton jubiláris alapra gyűj te te t t 55 f r t 
58 kr ; Csanáloson Balázs András egyházi alapra 200 f r to t adott, 
Debreczenben Lichtenstein József esperesi felügyelő, ot t letelepedett 
ha, ifj . Lichtenstein József nevére egyházi illeték alapul 100 fr tot , 
iskolai alapra pedig Petrozsin Jakabné 100. Tamássy Károly 50, 
Forgács Károly 20, Matherny Károly Csányból 2 f r to t adományozott : 
Sajó Kazán Rádélyi Mihály putnoki orvos 100 f r to t hagyományo-
zott az egyháznak. Miskolczon Kun József végrendeletileg 500, Greich-
mann Ede pénztárnok 50, Leszich Barna 1885-re illetékalapul 24 fr tot , 
a helybeli takarékpénztár 100, egyesek 67 f r t 35 kr t helyi nyugdij 
alapra, a tani tók 63 forint 28 krajczárt a tani tó i alapra, elemi 
iskolai alapra a takarékpénztár 50, Horváth László és neje Margo-
nyay Eugénia néhai Máday Sarolta emlékére a nöegyletnek 100 
f r to t adományoztak, illetve alapitványoztak. Nyíregyházán özv. Amb-
rusz Jánosné 200 frtot , Rudics János, neje elhunyta után kifizetendő 
1000 f r to t hagytak az elkölthetlen alapra, egy névtelen temetőül 



fél nyilas szőlőt adott az egyháznak. H.-Véesén Kinszky Károly fel-
ügyelő kezdeményezésére 5 köhöl életnemüt és 5 f r to t adtak a hi-
vek az egyházi takarék magtár alapra. Tesz összesen 10787 f r t 21 krt . 

A tanodák körében: Eperjesen néh. Rochlitz Gyula 30 ezer fo-
r in to t hagyományozott a collegiumnak, mer t mint mondá „az ország 
protestánstismusában t iszteletre méltó szerepet vi t t ősrégi tanin-
tézet köl töt te fel benne először a munkásságra és haladásra való 
egészséges ambicziót. Tet te pedig azt hála érzetből és „buzditó pél-
da adás véget t" . Dr Szelényi Károly budapesti ügyvéd a coll. táp-
intézetnek 100, Medveczky Keresztély r. k. polgár a jogakadémiának 
200 f r to t hagyományozott , a takarékpénztár 40, Duka Tivadar London-
ból 25 f r to t küldöt t ösztöndíjra, Keczer Miklós ker. coll. felügyelő 30 drb. 
karos széket, Schmiedt Gyula zöld posztó asztal ter i tőt ajándékoztak 
a tanácsterem felszerelésére. A vallás és közoktatásügyi minisz te r 
miután a 8700 f r t k ikötö t t évi segély még nem volt folyóvá téve, 
4000 f r t rendkivüli államsegélyt utalványozott 1885/6 évre. Supplica-
tió czimén befolyt 744 f r t 67 kr, helybeli pártfogók 38 f r t 17 krt . 
a beirot tak iskolai alapra 269 f r to t adtak. Kézsmárkon: dr. Szelé-
nyi Károly a tápintézetre 100 f r to t hagyományozott, az isk. alap 
369 f r t 50 krra l gyarapodott , Kimák Antal g. kath. lelkész 30 f r to t 
adot t az iskolai alapra. A tanár i fizetés emelésére szolgáló alapít-
vány 84 f r t t a l növekedett. Rozsnyón Szontagh Imre 100 f r to t hagyo-
mányozott, a t akarékpénz tá r 30 f r to t adott, a Clementisz féle ösz-
töndíj alap S.-Gömörről 357 f r t t a l ide t é t e t e t t á t ; iskolai alapra 
befolyt 179 fr t , supplicatióból 612 frt , helybeliektől 59 fr t . Rima-
szombatban az építkezéshez a város 560 fr t ta l , Dapsy Vilmos 300, a 
takarékpénztár 300, gömör-megyei népbank 50, rim.-murányi vasmű-
egylet 42, tiszán inneni ref. egyházkerület 15, Molnár János 20 f r t t a l 
járul t . Ösztöndíj alapra Konyha József ref. lelkész 200, tanár i nyug-
díj alapra 100 fr tot , a takarékpénztár 50 f r to t adományozott. A táp-
intézet tőkéjét a takarékpénztár 20, a gömör megyei népbank 10, 
asuppl ikat ió 739 f r t 95 krral növelte. Nyíregyházán Grósz József 50 f r to t 
hagyományozott; Gräfl József főispán 500, a szabolcsi hitelbenk 30. 
dr. Józsa András főorvos általa össegyüjtött 36 f r t 40 kr t adomá-
nyoztak az iskolai épületre. Miskolczon Rácz Ádám ref. birtokos ösz-
töndíj alapul 100 f r to t hagyományozott, Major Lajos muzeumőr 
Budapestről 5 f r to t küldött . Tesz összesen : 40256 f r t 69 krt. 
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V. Adakozások, segélyezések. 
A VI. sz. liir. v. esperességben: A G. A. Egylettől kapot t Lőcse 

i55 f r t 76 krt, Plavnicza 185 f r t 35 krt, a kis szebeni német egyház 
43 f r t 25 krt . Lőcse kapot t a würtenbergi főegylettől adósság tör-
lesztésre és iskola épitésre 60 f r t 95 krt , az osztrák főegylettől 25 
fr tot , a glüchstadti hók egylettől 30 f r t 80 krt, a központi elnök-
ségtől 308 f r t 45 krt, Benyó Jánosné lelkész-özvegy német-
honi nőegyletektől 77 f r t 14 krnyi segedelmet, a kassai tó t egyház 
némethoni Gotteskastentől 30 f r t 88 krt . Tesz összesen 917 f r t 58 krt . 

A XIII sz. városi esperességben: Sz-Bélán a hivek két tem-
plomi előcsarnok kiépítésére 67 fr tot , templomi csillárra 244 f r t 
60 krt adakoztak. Felkán a hivek és lelkész átköltözésére és a be-
igtatási költség fedezésére 240 f r to t gyűjtöt tek, a nők uj luther-
köpenyt csinál ta t tak a lelkész számára, Krompecher Hermin oltár-
te r i tő t adott. Leibiczon Grodovszky Gusztáv és Máda}^ Olga konfir-
mandusok két darab oltári karos gyer tya tar tó t , a többi confirman-
dusok művirágokból készült két csokrot adtak, összesen 21 f r t érték-
ben. Oloszinok Jávorszkyné úrnő Kassáról hat darab ol tár i gyertyát 
ajándékozott. Mojerkának a lőcsei gyámintézeti nőegylet oltári disz-
bibliát. két aranyozott karos gyer tyatar tót , kelyhet és pa tenát adtak 
20 f r t értékben. Raszkin kapot t az esp. gyámintézettől 38 f r t 
35 krt, egyesektől taneszközökre 17 fr tot , több oltári és szószéki 
ter i tő t 21 f r t értékben, az egyes egyháztagok pedig szolgáltattak 
2500 f r to t érő munkát . Tesz összesen 3178 f r t 95 kr. 

A VII b. v. esperességben: Sto ősz iskolaépítésre a Weiserl-féle 
szegény-alapból 50, az esperességi gyámintézettől 27 f r to t kapott , 
Szonwhtok pedig a G. A. egylettől 123 f r t 40 krt, a ker. gyámin-
tézettől 31 f r t 66 krt . Gölnirzbányán a „Nach der Schicht" cz. lap 
jövedelméből szegény gyermekek felruházására 270 f r t fordí t ta to t t , 
egyházaknak 31 ír t adatot t , a kerület i árvaház 10 f r to t kapott . 
Mer enyhen dr. Kreichl iskolai ju ta lmakra 3 f r to t adományozott. 
Tesz összesen 296 f r t 83 krt . 

A gömöri esperességben: Rozsnyón néhai Kovács Sándorné a fillér-
egylet felsegélésére 10 fr tot , ker. árvaházra 10, néhai Irányi Ferdinánd a 
ker.árvaházra 100,Szentiványi Miklós ugyanarra 50 f'tot adományozott.A 
felsőbb leány-iskola gyámolitására ujabban 3 évi t a r t amra felajánlot tak 
özvegy Sárkány Károlyné 50, Tamási Pál 1, Sziklay Pál 6, Hajcsi Sándor 
5, Hi r th Lajos 2, Szerecsen Lajos 100, Ivubinyi Géza 20, Fábry 
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Károly 2, Just h János 3, Maszny Pál 1, Halasy Lajos 1, Vanszek 
János 1, Scheffer Gnsztáv 2, Szontágh József 5, id. Kiss Károly 1, 
Szabados László 1, Hricz András 1, Stempel János 1, Kiss Endre 1, 
Kovács Sándor 1, Szoják Endréné 2, Roxer Gyula 5 fr tot . Ugyan-
ot t az egyházi adót megszüntetni törekvő fillér-egylet 780 f r t 42 
k r t gyűj töt t , úgy hogy ezen fillér-egylet vagyona most 4311 f r t 
37 kr. — Jolsván a templom száz éves jubileumakor 201 f r t 62 
krral segélyeztetett az egyház. Ezen adományhoz járu l tak a nőegy-
let, a város és a takarékpénztár . A nőegylet diszes albummal lepte 
meg az egyházat. Lukács Sámuel asztalos széket adott a sekrestyé-
nek. Salamon János k i t i sz t i t t a t ta a templomi faedényeket, Chrapan 
János három hosszú szőnyeget adott . — Ochtinőn Sárkány Károly 
felügyelő a helyi fillér-egyletre 5, más költségekre 10 f r to t adott. 
Potocsni András és neje Kubin Anna selyem-kendőt ajándékoztak 
a szószékre, a bánya társula t két kilogr. gyertyát , Spisák András 2 
kilgr., Spisák János és társai 4 drb ol tár i gyer tyát ajándékoztak. 
Rochfalván a hivek adakozás folytán 38 f r t értékű csillárt vettek, 
Benedikty Mária 1 klgr. gyertyát , egy r. kath. hajadon 3 kiló gyer-
tyá t ajándékoztak az egyháznak. — Csetnek^n Fogler János gödöllői 
korona uradalmi igazgató a templomra 60 f r to t ajándékozott. • — 
Kiin-Taplóczán Hámos László felügyelő a legkisebb megrepedt ha-
rang átöntési költségeire 40 f r to t ajándékozott . — F.-Patakán Sze-
pessy Károly egyházi felügyelő az egyháznak 25 fr tot , az iskolának 
tanszerekre szintén 25 f r to t ajándékozott. — Pádirban az egyes 
hivek a filléregyletre 14 f r t 65 k r t adtak, Vályi András és családja 
Simon Katalin emlékére az ol tár t diszes selyemteritővel lá t ták el. 
— Restéren Behun-Strigner Mária 4 drb oltári gyertyát ajándéko-
zott. — Süvetén Zdihavszky János giczei gondnok 4 darab oltári 
gyertyát , a nők a rorátékhoz 16 kilogr. gyertyát , Janko-Boczko 
Mária a keresztelő medenczéhez csinos kendőt ajándékoztak. — 
Uj-Vásáron a taní tó i segélyalap 11 for int 24 krral gyarapodott . — 
Szászán ugyanaz 20 f r t ta l . — Derencsénybcn iíj. Kovács János az 
egyháznak 10 f r to t adott . — IspánmezÖn özv. Bartó Józsefné 5 f r to t 
adott „az egyháznak. — Pétermányban Mitmann János 4 darab oltári 
gyertyát , Markuskán Holub György bársony szószék-teritőt ado-
mányozott, — Nagy-Szlaboson Šesták András 2 drb 60 f r t értékű 
ujezüst gyer tyatar tóval diszitette az oltárt . — Nandrázson egy 
özvegy nő 2 f r t értékű oltári kendőt s az egyház hivatalnokainak 
90 fr tot , Gebjár Imre 3 f r t 20 kr ér tékű 4 drb oltári gyertyát s 
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az egyház hivatalnokainak 1 f r to t adományoztak. — Rákoson Vall-
ják János presbyter, elhalt leánya emlékére 20 f r t ér tékű fekete 
ol tári s egy szószék te r i tö t s az egyház hivatalnokainak 2 forintot 
ajándékozott, Kalanda János öcscsével Andrással és Buchta János 
egyházíi 2 drb 26 f r t értékű ol tár i gyer tyatar tó t adtak, ugyanott 
6 drb 6 f r t értékű oltári gyertya, s az egyház hivatalnokai részére 
1 f r t 60 kr. j ö t t be. — Jolsva-Taplóczán Dankó-Prihradszky Zsu-
zsánna ol tár ter i töt , 2 selyemkendőt, Ferencz János gondnok 4 drb 
oltári gyertyát, Prihradszky György pedig oltár- és szószékteritöt 
ajándékoztak. — Miglészen egy egyháztag o l tá r te r i tö t ajándékozott. 
— Polomon a Latinák család a tan i tó fizetésének javításához ez 
évben is egy szekér szénát adott. — Rozlózsnyán az egyházi elöljáróság 
oltári gyertyákat, Sesztina András egyházfi szószék ter i tő t ajándé-
koztak. — Gacsalkon a község 7 f r to t adott. — Szirken a mult évi 
tűzvész után a nagy-rőczei járás szolgabirája 88 fr tot , a rőczei 
takarékpénztár 50 f r to t adományozott, a Lat inák család 5 szekér 
szénát, Král András felügyelő szénát és élelmi szereket küldtek a 
a lelkész és tan i tó számára. Ugyanot t az egyház számára következő 
adományok folytak be :Tiszolczi polgárok 60, rőczei polgárok 53 f r t 11 
krt adtak, Eperjesről 3 f r t 20 kr., Sókútról 3 f r t 6 kr., Oláhpatakáról 4 f r t 
30 kr., Rima-Brezóról 5 f r t 93 kr, Fűrészről 4 f r t 30 kr, Bugyikfal várói 
64 kr, Gesztesröl 2 f r t 72 kr, Rimabányáról 2 f r t 40 kr, Chizsnyóról 5 f r t 
43 kr, L. Miklóstól 8 f r t 20 kr. Pongyelokról 1 f r t 54 krnyi segély 
érkezett, 0 Felsége a király 150 frtot , a rima-murányvölgyi és salgó-tar-
ján i vasmű-egyesület 450 forintot , a tani tó javára 50 forintot? 
Koburg Fülöp herczeg 100, a Latinák család 150 f r to t adományoztak, 
a megyei gyűjtés 17 f r t 53 k r t eredményezett, az esp. gyámintézet 
a lelkésznek és tani tónak 14 f r t 98 k r t adott, a község 23 forint 
20 krt, Hörk István 5 fr tot , az egyetemes gyámintézet és a G. A. 
egylet 400 f r to t küldöttek, az esperességbeli lelkészek és tani tók 
részéről a lelkész 27 f r t 55 krnyi, a tan i tó 63 f r t 70 krnyi kegyado-
mányban részesült Rozlozsnyán Szontágh Andor felügyelő az egyhá-
zat uj pecsétnyomóval ajándékozta meg. Ujvásáron Szentiványi Ár-
pád szintén uj egyházi pecsétnyomót csináltatott . Lehotkán Kucse-
rák Zsuzsána a szószékre 4 f r t ér tékű kendőt ajándékozott, a nők 
pedig 25 frtos luther-köntöst készi t tet tek a lelkész részére. A po-
zsonyi theol. akadémia épületére adtak az egyes egyházak 50 f r t 
77 krt, a zágrábi ev. egyháznak 12 f r t 90 krt . Készpénzbeli ado-
mán v összesen: 3595 frt 49 kr. 
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A hegyaljai esperess'gben: Zelenka Pál főesperes beigtatása 
alkalmával főesperes! tiszteletdíj át, évenként 100 frtot , az egyház-
megye legszegényebb lelkészei és taní tóinak javára egyszersminden-
korra fe la jánlot ta s azt a gyámintézet i bizottmánynak legjobb be-
látása szerinti kiosztásul rendelkezésére bocsátotta. Sajó Arnóton 
harangalapra 41 f r t 34 kr. javí tásokra 70 f r t 87 kr. gyűlt be. Csa-
náloson Harkányi Frigyes róm. kath. birtokos magtárépületre 10 öl 
követ adott. Balázsovits Kornél és neje 5, Rajczy László 4 forintot 
adtak. — Debreczenben az ujon alakult nőegylet 48 f r to t gyűj töt t . 
A 750 f r tba kerül t uj orgonára adtak a hívek 408 f r t 86 krt , a 
bpesti nőegylet 100, a soproni nőegylet 50, a lőcsei nőegylet 20, 
Dobsina 15 f r tot . Egyházi czélokra kapot t a Gr. A. egylettől 296 f r t 
19 kr t , a bajor és szász hitsorsosoktól 328 f r t 42 krt., Rimaszom-
batból 10, Békés-Csabáról 10 fr tot , Friedrich Ádámtól 2 f r t o t ; 
ugyanott Handtel Yilmosné, meghalt leánya emlékére o l tár ter i tő t 
ajándékozott. — Kölesén a t iszaujlaki leányegyház öt tagja 22 f r to t 
adott , Kovács Lajos tanfelügyelő u t ján az iskola tanszereket és köny-
veke tkapo t t , a gyámintézet 50, a H.A. egylet 130 fi-t 50 k r t adtak. 
Miskolczon évkönyvekre befolyt 37 f r t 44 kr, theol. akadémiai épü-
letre 27 f r t ; a konfirmandusok körében 17 f r t 10 kr. gvült be. 
Furman Jánosné az egyház szegényeinek 1885-re 12 f r to t adott, 
— Nagybányán 400 f r t gyűj te te t t orgonára, melyhez Szendy Antal 
100, Hudoba Gusztáv 50 f r t t a l j á ru l t ak ; építkezésre Szendy Antal 
300, Hudoba Gusztáv 30, Risdorfer János 30 f r to t adakoztak. — 
Nyíregyházán a templom átalakí tásának befejezésére jubiláris ado-
mányok czimén 3500, gyámintézeti jubi leumra 84, ker. árvaházra 
44 f r t 99 kr, a theol. akad. épületére 50 f r t 9 kr g y ű j t e t e t t , — liugyaj-
ban Dessewífy Ottó nagybirtokos az egyház néhányszáz for int jának 
hozzájárulásával saját költségén templomot épí tet t . — Szántón Antal 
Józsefné 70 f r t értékű oltári és szószéki ter i tőket ajándékozott, — 
Pályán Fidler Sándor lakodalmi alkalomból 13 f r t 10 kr t gyü j íő t t 
a Luther alapra. Tesz összesen 7184 fr tot . 

A tanodák körében: Eperjesen a gyámintézeti gyűjtés 66 f r t 
70 kr t eredményezett ; ösztöndijak, segélyek, elengedések czimén az 
ifjúság 2639 f r t 52 kr t élvezett ; az árvaházra, a t anár i kar s i f júság 
24 f r to t adott, az erdélyi közművelődési egyletre pedig 26 forint 
54 kr t gyűj töt t . — Kézsmárkon az if júság 1512 f r t 77 krnyi ösz-
tönd í j a t élvezett. — Iglón az iíjuság 126 f r t 10 krnyi jó té teményt 
élvezett, másrészt ugyanaz különféle jótékonysági czélokra 175 f r t 



O kr t adakozott, helybeliek részéről az iskola s ifjúság 285 f r t s három drb. 
arany és 28 mérő burgonya adományban részesültek. — Rozsnyón 
iskolai alapból befolyt 179 fr t , supplikatióból 612 frt , helybeliek-
től 65 fr t , az iskola államilag segélyeztetik 7000 f r t ta l . — Rima-
szombatban az ifjúsági gyámintézet jótékony czélokra 37 f r to t ada-
kozott; a tanár i kar 50 f r t t a l a gömörmegyei, 100 f r t t a l az „erdé-
lyi" közművelődési egylet alapitó tagjai sorába lépett. — Nyire<iy-
házán a filléregylet 75 f r t 74 k r t gyű j tö t t ; tápdára a város 50,gyűj-
tés u t ján a közönség 186 f r t 81 kr t ad tak ; jutalom és segély czímén az 
ifjúság 570 f r t 76 kr t élvezett; krajczáros gyűjtésből befolyt 42 fr t 
21 k r ; a szabolcsi hitelbank 30 f r to t adott az épitkezési alapra, a 
takarékpénztár a tápdára 20 f r to t a jánlot t fel. — Miskolczon az 
iskolai alapra befolyt 77 frt , maga dr. Marko László felügyelő 19 f r t 
75 kr t adott. Tápintézetre supplicatio czimén 262 f r t 83 kr, ker. 
segély képen 42 f r t j ö t t be, a takarékpénztár pedig 80 f r to t ado-
mányozott. Az ifjúság gyű j tö t t kerület i árvaházra 9 f r t 87 krt , az 
erdélyi közművelődési egyletre 7 f r t 69 k r t ; ösztöndijakra, segélye-
zésekre ford i t ta to t t 315 f r t 20 kr. Tesz összesen 15853 f r t 52 krt . 

Az alapitványok, hagyományok, adományok főösszege 92908 f r t 
10 kr, az adakozások, segélyezések összege 31026 f r t 37 kr, együt t : 
12093t f r t 47 k r ; egybevetve a tavalyi eredménynyel: több a mult 
évi összegnél 34711 f r t 97 krra l . 

VI. Mozzanatok. 

A VII. b városi esperességben: Göllniczbányán a nők szószék-
teri tőre 93 f r t 60 kr t gyű j tö t t ek s ugyanot t tombola is rendezte-
te t t . — R máén Polyák Jakab csillárt ajándékozott az egyháznak. 
— Remete, Svedler, Golniczbánya százados jubileumhoz készülnek. 

A XIII v. esperességben: Béla jan. 24-én t a r to t t a meg nagy 
ünnepélylyel templom-felszentelésének 100 éves fordulóját, mely 
ezen alkalomból két templom előcsarnokot ép i t te te t t , a templom 
külsejét, belsejét k i javí t ta t ta , a tetőzetet helyreáll í totta, az orgonát 
k i javí t ta t ta . — Majerka 1885 évi nov. 8-án jubilál t s folyó évi 
julius 4-én két aczélból való harangot szentelt fel. Eddig harangja 
nem volt. Ruszlán tani tójának fizetését 40 f r t t a l javi to t ta . 

A tátraaljai esperességben: 100 éves jubileumot t a r t o t t : Nagy-
Lomnicz oct. 4-én. Kis-Lomnicz oct. 21-én. 
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A kishonti esperességben: Likér decz. 26-ikán jubilál t s ugyan-
ezen alkalommal vet te használatba a hivek 50 forintnyi közada-
kozásából ve t t három gyertyatar tót , melynek feldiszitését a ha-
jadonok eszközölték, mig a fiatal nők o l tá r te r i tő t vet tek és 
Schmidt Bernátné a szószéket teritővel l á t t a el. Fürészen egyházi 
könyvtár a l ap í t t a to t t mintegy 200 kötet könyvvel. Klenóczon negye-
dik taní tó i állás szerveztetett, az egyház iskola helyiségül uj telket vásá-
rolt, Krmann Gusztáv és Engler Pál taní tók a r ima-murány völgyi vasmű-
egyesülettől a magyar nyelv sikeres taní tásáér t 50 f r ta l ju ta lmazta t tak . 

A gömöid esperességet nagy csapás érte, zabari Szontagh Imre 
s Mikulik József halálában. Amazt 89 évi életpályáján példás hitbuz-
góság s nemes áldozatkészség jellemezte, miér t is hálás emlékezetben 
fogja nevét megőrizni a rozsnyói egyház, főgymnasium s a gömöri 
esperesség, — emez tudományos képzettségével, fedhetien jellemével, 
munkásságával, sokat igért a jövőnek. Örvendetes, hogy a felügyelői 
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széket sokat igérő férfiúval, Szent leányi Árpáddal tö l the t te be az 
esperesség. Bartholomaeidesz János hegyaljai t. esperes febr. 14-ikén 
ünnepelte meg Ochtinán az egyház meghívására 50 éves papi jubi-
leumát. E férfiú 25 évi munkássága Ochtinát és Csetneket i l le t te ; 
azért t a r t a t o t t meg az ünnepély Gömörben, a családnak mintegy 
ősi fészkében; több egyházak s az esperesség vet tek részt az öröm-
ben. — Jun. 15-ikén Rozsnyón, Kramarcsik Károly t anár ünnepelte 
50 éves tanár i működésének jubileumát. Egyházak, taní tványok, is-
kolák, barátok és tisztelők vettek részt a r i tka örvendetes ünnepé-
lyen, kifejezvén örömüket az alkalom —, tiszteletüket az ünnepelt fér-
fiú fényes múl t ja iránt, esdve számára Isten kegyelméből még szá-
mos éveket. Az ünnepelt több kellemes meglepetésben részesült. — 
Bradofka Károly, Kövinek 75 éves de örökké if jú kedélyű lelkésze 
julius 7-ikén ünnepelte meg 50 éves, papi jubileumát. A rozsnyói 
egyház hitbuzgalma s áldozatkészsége által megteremte t t felsőbb 
leányiskola szept. 1-én nyílik meg. Nov 22-ikén szentel te tet t fél az 
oláh-pataki templom, melynek felépítése 8000 f r tba került. Az egy-
házak közzül j ub i l á l t : Jolsva, Siivete, Rochfalva. Magyar isteni 
tisztelet hozatot t be: Bettiérben, Szirken, Restéren, Rozlozsnyán, Gacsal-
kon A főesperes az uj rendezetben előirt egyházlátogatást végezte 
Pádárban, Jlrussóu, Kietén, Baradnán, Rozlozsnyán, Sebespatakon. 

A hegyaljai esperességben Bartholomaeidesz János viszavonult 
25 éves főesperes búcsú szavára az egyházmegyei gyűlés következő-
leg nyilatkozék: 



31 

„12. pont. Felügyelő elnök jelenti, hogy . . . a jubiláris bi-
zottság kétszer t a r t o t t ülést, de . . . mer t Bartholomaeidesz főespe-
res a jubiláris ünnepélynek a legszűkebb határok közt megtartásá-
ra sem adta beleegyezését, sőt ez ellen határozot tan t i l takozot t : 
nem látván a szélesebb körű intézkedések szükséges voltát, műkö-
dését azok után beszüntette. .Azonban ez nem t a r t ha t vissza attól, 
hogy mi mint esperességi gyűlés kegyelettel meg ne emlékezzünk 
azon tisztelt ősz férfiúról, a ki 25 évig ál lot t esperességünk élén s  
nehéz időkben, jóban és roszban osztozott velünk, a ki tapinta tos 
vezetésével, ügybuzgalmával 25 évig elnöke volt gyűléseinknek s  
kinek életében ezen alkalom, 50 éves papságával, 75 éves korával, 
50 éves házasságával és 25 éves nyíregyházi lelkészségével esik ösz-
sze. Indítványozom ezek folytán, hogy fejezzük ki örömünket a fe-
lett, hogy ezen kiválóan drága eseményeket a gondviselés ura a 
föesperesnek megélni engedte, üdvözöljük őt ezen gyűlésünkből az 
emberi életnek ezen r i tkán előforduló szép momentumai alkalmá-
ból, fejezzük ki köszönetünket eddigi működéseért érdemeinek jegy-
zőkönyvbe igtatásával, t iszteljük meg öt azzal, hogy halála napjáig 
a mi t kívánunk, hogy még soká ne következzék be, tiszteletbeli 
esperesnek választjuk meg őt jelen gyűlésünkben egyakarattal . 

Elnök felügyelőnek a jubiláris bizottság beszüntetett mű-
ködéséről t e t t jelentését a gyűlés sajnos tudomásul fogadván,in-
dítványait , már a főesperesi búcsú szavaknál is osztatlanul 
táplál t hálás érzelmek nyilvánítása mellet t magáévá teszi, 
örömének jegyzőkönyvében is ad kifejezést, hogy az is teni 
gondviselés öt az élet ezen kiváló eseményeinek anynyi 
szent emlékekkel koszorúzott s most is derült magaslatára 
elvezette, üdvözli öt a sziv óhajainak ezen r i tkán teljesülő 
fokán s a midőn neki mint egyházmegyénk Siona felett 
25 éven keresztül liüen és gondosan őrködött vezérférfi-
únak sokszor nehéz feladat ta l j á r t lelkiismeretes műkö-
déseért kimagasló érdemeinek jegyzőkönyvbe igtatása mel-
let t hálateljes köszönetet mond: tiszteletének és hálá jának 
kifejezéseül lelkes éljenek közt életfogytiglan tiszteletbeli 
esperesnek választja meg, egy szivvel óhajtván, hogy a 
kegyelem Lsteue még soká t a r t s a meg drága életét. 

Szántón Matherny János alesperes 40 éves papi, Nagyváradon 
Rimler Károly lelkész 25 éves papi, és Miskolczon Radvány István 
25 éves házassági jubi leumaikat ünnepelték meg. 
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Az egyház megyei gyűlés egyház megyei rendezetet állapított 
meg a tisztviselőket, törvényszéket, gyám intézetet, elemi iskolák 
ellenőrzését, a tanítói egyleteket, a pénztárakat, számvevőséget, a 
levéltárat, és a közgyűlések helyét illetőleg. 

A diósgyőri leány egy ház anyaegyházzá szervezkedik. Az erre vonat-
kozó, indokolt okmányokkal támogatot t s a miskolczi anyaegyház 
által pártolólag felterjesztett kérvényt az esperesség elfogadta s a 
ker. gyűléshez ajánlólag terjeszti fel. 

A miskolczi gvmnasium a törvény értelmében küldött első 
intőt kapott a vallás- és közoktatásügyi minisztertől, amelyben 
is a továbbra fennállásnak feltételéül tüzetet t ki egy tanerőnek, 
külön vallás tanárnak alkalmazása és egy tanteremnek kibővítése. 
A tulajdonos egyház erre feliratot intézett a miniszterhez azon 
kérelemmel, hog}^ a Jony-féle peressé vált nagy alapítványból ju-
tandó nagyobb összegű hagyománynak kézhez vételéig hagyja a 
gymnasiumot jelen állapotában. 

A nyíregyházi gymnásium államsegélyt kap, s ezzel teljes fő-
gymnásiummá szervezkedik. A következő tanévre már megnyitja a 
VII-dik osztályt. 

Az eperjesi főiskolát ápril végén a hit jelölt i vizsgák ve-
zetése czéljából meglátogattam s ugyanazon alkalommal a hi t tan-
intézetet is behatóan megtekintet tem; junius hóban dr. Berze-
viczy Albert közoktatásügyi á l lamti tkár a collegiuin volt ta-
nára tisztelte meg a collegiumot látogatásával; május hóban 
Szieber Ede beszterczebányai főigazgató te t te ott kormánybiztosi 
látogatását; junius 6-ikán a collegium elhunyt jeles tanára i : dr. 
Vandrák András, otrokocsi Végh Dániel és Tillisch János emlékét 
ünnepelte meg, mely alkalommal beszédet mondottak felettük Hörk 
József igazgató és Schulcze Ottó IV. éves theol., s előadatott Zúz 
Pál 11. éves theol., valamint Hlavács Gyula VIII. o. tan. egy-egy 
költeménye. — 1885 oct. 9 —12 öt tanár vezetése a la t t az ifjúság 
tekintélyes része megtekintet te a budapesti országos kiállí tást. — 
Kramarcsik Károly rozsnyói tanár 50 éves tanár i jubileuma s Hla-
vacsek Mihály volt collegiumi theologiai tanár, valamint Nuber 
Sándor tankerületi főigazgató temetése alkalmából a collegium kép-
viseltette magát. A főgymnasium az államsegélyt még nem kapta 
meg, a miniszter a szerződést még nem ir ta alá. 

A rozsnyói főgymnasium junius 15-ikén t a r to t t a meg nagy 
ünnepélyességgel Kramarcsik Károly 50 éves tanári jubileumát, 



mely alkalommal tisztelői nevére 540 f r tnyi ösztöndíj-alapot gyűjtöt tek 
és te t tek le .— Amiskolczi s nyíregyházi gymnasinmokat dr. Klamarik 
János ministeri osztálytanácsos lá togat ta meg, a,z épületek berende-
zését s az iskolák felszerelését illetőleg szerezvén mindkét helyen 
tájékozódást. 

VII. Építkezések. 
A VI. sz. k. városi esperességben: Lőcsén a nőegylet a templom 

aj tói t és ablakait 126 f r t 50 krnyi költséggel befestette, mely 
költséghez Lórencz Henrik 63 f r t 25 krral járul t . — A bártfai tót 
ajkú egyház lukaviczai leány egy házában felépült s felszenteltetet t 
mult évi sept. 20-án az uj iskola, -— a magyar német egyház az isko-
lai faszint 44 f r ton betedte. — Arany patakán sept. 21-én adatot t 
át a használatnak két uj harang. 

A XIII sz. városi esperességben: lglón két templomi előcsarnok 
építésére, a templom és orgona ki javí tására 1410 f r t 72 kr —, 
Felkán a templom tetőzetére s. a paplak kiépítésére 1680 f r t —, lg-
lón a templom, paplak, gymnasium, tornacsarnokra, a nép- és polgár 
iskolára 1487 f r t 96 kr. taneszközökre 835 f r t 10 kr, nyugdíjazásra 
262 f r t 66 kr —, Leibiczon a templom tetőzetére 1788 f r t 31 kr, 
oltár- s karzat-diszitésre 120, templom-keritésre 16 f r t —, Majorkán 
két aczélharang-beszerzésére 863 frt , toronyépítésre 148 f r t 31 kr, iskola 
javí tására 36 f r t — , Menhárdon az iskola javí tására 16 f r t 49 kr —, 
Poprádon a lelkészlak ki javítására 25 f r t 90 —, Ruszkinon uj paplak 
és iskola építésre 4566 frt , taneszközökre 20 —, Váralján a lelkész-
lak és iskola mellék épületeinek tetözésére 200, tanszerekre 20 f r t — , 
Zsákóczon a paplak és Lkola helyreállí tására 111 f r t 65 kr for-
d í t ta to t t . 

A VII b. v. esperességben: Stóoszon az iskolaépítés folyamatban 
van. — Szomolnokon pap- és tan i tó i lakon eszközöltettek újítások 
156 f r t 59 kr költséggel, — Merényben a jubileum alkalmából a 
templom kivül és belül 102 f r t 32 krnyi költséggel renovál ta to t t 
és Fleischer Samu gyógyszerész saját költségén ú j í t t a t t a meg a 
templom fel i ra tá t . 

Akishonti esperességben: Rimaszombatban emeletes leány iskola épül t 
s fel is ava t t a to t t aug. 30-án, egyházíi-lak épí t te te t t , együttesen 
10111 f r t 87 kr költséggel, — Rimabányán a csűr cseréppel fede-
te t t 420 frton, — Rimorzán a tani tói lakon kémény ép í t te te t t 26 f r t 
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költséggel, egyéb u j i tásokra^JJ 4 r ť fordí t ta to t t . — Likéren a temp-
lom támaszfallal l á t t a t o t t el/ifi) írton, kő, mész, ajándékba ada-
tot t , — Tiszoltzon a templom javi t ta t ik , a torony rendbehozása is 
czélba van véve, az egyház egy harmadik iskolahelyiséget épit, or-
gonáját j av í t t a t j a . — Alsó Szkálnokon a paplakon és iskolán 41 frton 
eszközöltetett javítás. — Klenóczon tatarozásra 175 f r t ada to t t k i ; 
tégla- és kőanyag 385 í r tba került . - f Z é 

A gomöri esperességben: Szirken a tűzvész ál tal elhamvasztott 
épületek 3671 f r tnyi költséggel teljesen helyreál l í t ta t tak, — Vizes-
réten ápr. 28-án a lelkész csűre és az iskola udvarán lévő istálló 
elhamvasztatott , de a biztositási díjból rendbe hozattak, — Ré-
páson a t an te rem és taní tó i lak 100 forintnyi költséggel kipa-
doltatot t , az élés-kamra rendbe hozatott . — Nandrázson a tan-
terem 50 f r t költséggel uj padokkal l á t t a to t t el, az iskolatető 
k i jav í t t a to t t , a pincze rendbe hozatott . — Ratkón 40 fr t tal- , Plosz-
kón 20-, —- R -Bisztrón 150 f r t t a l rendbe hozattak az egyházi épü-
letek. — P.-Ardón a faiskola 40 f r ton körülker i t te te t t . — F.-Patakán 
84 f r tnyi költséggel az iskolai épület teteje részben fedetett , a ta-
nítói uj lak kipadol tatot t , — Veszverésen 201 f r tny i költséggel az 
iskola uj fedél alá került , a t an te rem uj padlással l á t t a t o t t el, a pap-
és taní tó i lak uj kaput nyert , — Brassón, hol az egyházi épületek 
gyakori vízáradások ál tal sokat szenvedtek s fenntar tásuk sok költ-
ségbe kerül, az iskola épités 2500 f r t t a l befejeztetett , mely ezen 
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összegben 0 felsége 100, egyes jóltevők adománya 215 f r t t a l szere-
pel, egyéb javi tásokra pedig 150 f r t ada to t t ki, — Lipóczon az is-
kola-épület 285 f r t ta l rendbe hozatott , — Dobrapatakán 30 f r t ki-
adással j a v í t t a t o t t az iskolai épület, — Rédován a templom egészen, 
a paplak és iskola részben fedetet t , a temető kőfala k i j av í t t a to t t , — 
Nandrázson a tan terem 84 f r ton padol ta to t t s a ker t kerítése 50 
f r tnyi kiadással ú j í t t a t o t t meg, — Rákoson a faiskola és a templom 
körüli keritések javí tása 20 í r tba került, — Nagy-Szlabos egyházi 
épületeit 600 f r tnyi költséggel tatarozta, — Restér t emplomát újból 
fedi, két harangjára 30 fr ton csapokat csinál tatot t , — Meleg-Begyen 
a takarék-tűzhely az iskolából e l távol í t ta tot t , — Ochtinán az iskola-
tetőzete és a temető kerítése újból zsindelyeztetett, mely czélra 
20000 zsindelyt használt fel, — Geczelen 34') f r t költséggel az egy-
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házi épületek ki javí t ta t tak , mely ezen összeghez 0 felsége 200 f r tnyi 
kegy adománya járul t , a parochiális istálló 80 f r tnvi kiadással fede-
te t t . a paplak 80 f r tnyi költségen uj kaput nyert, — Alsó-Sajón az 



iskola tetőzete k i javí t ta to t t , — Henczkón uj tanterem létesí t tetet t . 
S-Gömöron a polgári iskolává alakult gymnasialis épület legnagyobb 
részben lebontatott , kőből magasabbra emel te te t t s díszesen felépít-
te te t t , mely építkezéshez a tanoda i pénztár 4000 fr t tal , a hivek 600 
f r to t meghaladó munkával j á ru l t ak ; van az épületben 4 tanterem, 
egy rajzterem, egy esztergályos és asztalos műhelylyel el látott ipar-
terem. — Lokösházán 200 f r t kiadással az iskolaépületet uj tetővel 
lá t ták el, sertésóllal összekötött faszint építet tek, mely építkezéshez 
a hivek 30 f r t ér tékű ingyen fuvar-munkát szolgáltattak, — Fekete-
Patakán a paplak kerítése 7 f r t kiadással k i javí t ta to t t . — Pádár 
24 fali olvasó táblá t—, Perjes földgömböt szerzett iskolája számá-
ra, — Rochfalván a templom jubileumának emlékére 32 f r t ér tékű 
csillárt vettek a hivek. — R.-Bisztrôn a hivek Luther négy százados 
születés napjának emlékét megörökitendők több év óta hasadt álla-
potban levő harangjukat 400 f r t költséggel újból öntet ték. 

A sáros-zempléni esperességben: Aboson a torony fedésére 75 frt , 
az iskola fedésére 78 frt , a taní tó i lak padozására 21 frt , a temp-
lom elkerítésére 27 fr t , a kehely és os tyatar tó ú j ra aranyozására 18 
f r t adatot t ki, —Budaméren a paplak ki javí tására 50 f r t kö l t e t e t t ,— 
T.-Hermányon és Pétervágáson csűrök épí t te t tek 100—100 írton, — 
Kladzánban uj harang szereztetett 300 frton, — Kükemezon a taní tó i 
csűr á thelyeztetet t 41 frton, az orgona 30 f r ton hangoltatot t , — La-
poson a templom kivül-belül 892 fr ton ki ta tarozta tot t , — Ránkon a 
templom kerítése és az ülő padok kijavítása 91 f r tba került, — Bá-
ty okon uj kehely vé te te t t 63 frton, — Csákányban a toronyra jelvény 
t é t e t e t t 17 f r tny i költséggel, — Sókúton a torony bádog tetőzetet 
nyert 600 frton, — Zsegnyének temploma pedig zsindelytetőt 104 
forinton. 

A hegyaljai esperességben: S.-Arnóth épületeinek javí tására s az is-
kola udvarán kút ásatásra 70 f r t 87 k r t fordított , — Debreczen 
750 fr ton uj orgonát vett , — Kölese a paplak belsejét rendbe hozta,— 
Miskolcz épületeinek javí tására 670 f r t 27 k r t köl töt t s főtemetőjét 
nagy költséggel sírkert té a lakí t ja át, — Nagy-Bánya temploma me-
nyezetét újból készítteti, uj orgonát állit, a tornyot ú j í t t a t j a s a 
paplak kert jének kőkerítését újra épiti, — Nyíregyháza temploma 
átalakításának nagy munkáját ez év folytán befejezi, temetőjét sza-
bályozta s épületeinek rendbe hozását 1073 fr ton eszközölte. 

Az iskolák körében: Az eperjessi collégium tan te rmei t újból sze-
relte fel, helyiségeit 1730 f r t 30 kron jav í t ta t ta , — Rimaszombatban 

3* 



— 36 — 

az iskola uj balszárnya 6 nagy teremmel bővít tetet t , hozzá a telek 
2500, az építkezés a város által ajándékba adott 109 ezer drb. tég-
lán kivül 7424 f r t 70 krba került , — Miskolczon javí tás eszközölte-
t e t t 50 írton, — Nyíregyháza uj gymnas. épületet épit. 

Az építkezések, javítások összege tesz 56153 f r t 52 krt . 

VIII. Irodalmi munkásság. 

Gr atz Mór VII. b. városi főesperes szerkeszti a „Nach der Schicht" 
cz. előnyösen ismert lapot. Zelenka Pál hegyaljai főesperes megírta 
és k iadta „A gyámintézet múl t ja és jelene" czimü 2 kötetes müvet 
és szerkeszti a „Gyámintézet"-et . Hörk József eperjesi coll. igazgató 
kiadta az eperjessi templom visszaszerzése 100 éves örömünnepének 
„Emléklap"-ját , a „Nőről s a nő hármas hivatásáról" szóló munká-

j á t s „az ev. t iszakerület püspökei" cz. müvet, k inyomat ta a „vallás ta-
nítási t an terv "-et s a junius 6-ikán t a r t o t t coll. emlékünnepélyen tar-
to t t beszédét s a többi beszédeket „Emlékünnepély" czimén. Dr. Horváth 
Ödön jogtanár kiadta „a párbaj"-ról szóló s a coll. „jogakadémia törté-
nete" cz. munkáját , mely utóbbi munkája az értesítőben is megjelent. 
Szlávik Mátyás theol. t anár kiadta „Goethe Faust ja vallásos erkölcsi 
szempontból tekintve" s „a férfi és női nem jellemzése lélektani 
szempontból" czimü munkáit , —Fabriczy János tani tó képezdei tanár 
„Elemi számtan" t két füzetben. Weber Samu bélai lelkész a „szepes-
bélai csepkő barlang", Wünschendorfer Károly poprádi lelkész „Ge-
schichte des Kirchenbaus in der e v. Gemeinde Poprád zur Erinne-
rung des 50 jährigen Kirchenweihe-Jubileums." Schuhmann Sándor 
iglói t an i tó „Magyar olvasó és nyelvkönyv német tannyelvű iskolák 
számára II kötet , IV, V, VI évfolyam" czimü munkákat adtak ki ; 
Zimann János iglói igazgató tanár a „Szepesi Lapok" cz. heti lap 
társszerkesztője lett . 

Helyi s egyéb szaklapokban min t munkatársak czikkeket te t tek 
közzé: Hörk József, dr. Horváth Ödön, May er Endre, dr. Szlávik 
Mátyás, Nemes Károly, Albert József, Wéber Samu, Fabriczi János. 

Az iskolai értesítők közzül értekezés fordul elő az eperjesiben 
dr. Horváth Ödöntől, mely miként már eml í t te te t t , az o t tani jog-
akadémia tör téneté t tárgyazza, — a rozsnyóiban Schuber Mátyástól 
„Mathison hatásáról Berzsenyire," — a r im a szombatiban'^ ár. Veress Sa-
mutól „Tompa Mihály a forradalom a la t t és u tán" czimü tételről ,— 
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a kézsmárkiban Grósz Ernőtől arról „Miképen let t Q. Horatius Flac-
cus költ ő Augustus egyeduralmának megszilárditója — a miskolcziér-
tesítő pedig alkalmi beszédet közöl Nemes Károlytól. 

A gyűlés ezen jelentésből is ujabb meggyőződést me-
rí tvén azon lankadni nem tudó buzgalom, fáradhatlanul 
k i tar tó munkásság és törhet len hűség felöl, melylyel Püs-
pök úr a főpásztori gondjaira bizott egyházak, tanodák és 
lelkek biztonsága, jogai, jóléte és üdve felett őrködik: neki 
ezen pásztori hűségéért ez alkalomból is bizalmat, elisme-
rést és köszönetet szavaz, kérve az egyház legfőbb Urát, 
hogy öt e fontos és évek hosszú során át oly áldásosán 
betöl töt t kiváló őrhelyen testi, lelki erőinek teljében még 
sokáig ta r t sa meg. 

Különben pedig a jelentés folyamán: 

1. Koronás királyunk Ő cs. és apostoli királyi felségé-
nek — kinek azon napon, melyen a jelentés felolvasva let t 
s tárgy a l ta to t t ü. m. a gyűlés első napján, egyházkerüle-
tünk egybese reglett közönsége a felkent személye i ránt 
minden igaz magyar kebelében élő, törhetlen alattvalói hű-
ség és ragaszkodó szeretet érzelmeitől vezéreltetve, amugyis 
kegyeletes módon megülte születése örömnapját, egy szív-
vel, egy lélekkel könyörögvén le Reá és övéire az Urnák 
házában a királyok királyának leggazdagabb áldását — 
azon legkegyelmesebb fejedelmi adományaiért, melylyekkel 
a hozzá segélyért fordult szűkölködő egyházakat — királyi 
nagy szive nemes sugallatát követve — megörvendeztető 
s megvigasztalá, a gyűlés jobbágyi hódolattal teljes hálás 
köszönetet szavaz, azt kívánva, hogy hü népei még szám-
talanszor ülhessék meg örvendező szivééi születésének ün-
nepét s legyen országlása továbbra is boldog és dicsőség-
telj es. 

2. Szintúgy elismerő köszönetet szavaz a gyűlés a ma-
gas országos kormánynak, valamint minden egyes jóltevők-
nek azon adományaikért, melyekben egyházainkat s intéze-
teinket a lefolyt év folyamán részesítették. 

3. A kerület halot t ja inak, ezek között első sorban és 
kiválólag Szonntagh Bertalan gömöri esperességi felügye-
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lőnek, ki hosszabb ideig 2 esperességnek — a gömörinek 
s a kishontinak — állott egyidejűleg élén s kinek ezen ve-
zéri működése az azt jellemző buzgó egyházszeretete és az 
egyházi téren is válságos körülmények között érvényesült 
törhetlen hazafisága folytán mindkét nevezett esperesség-
ben maradandó, áldásos nyomokat hagyott maga után, sőt 
aki egyházkerületünk gyűléseinek tanácskozmányait is több 
izben vezette szakavatott tájékozottsággal és buzgó erély-
lyel, — továbbá a közegyház történetébe oly sokszorosan s oly 
dicsteljesen belészövődött, egyházkerületünknek ugy világi, 
mint egyházi részről annyi kimagasló vezérférfiat adott 
ugyanazon zabari Szonntagh család egy másik sarjának, 
egyházkerületünk Nestorának, a 89 hosszú évre ter jedt éle-
tében az egyház és tanügy felvirágozását mindég szent he-
vüléssel nemes szivén viselt Szonntagh Imrének, — vala-
mint nemkülönben a XIIL sz. városi esperesség kiérdemült 
és jubilált főesperese Kalchbrenner Károly nyugalomba lé-
pet t szepes-olaszi-i lelkésznek, ki 50 évet meghaladt s a 
sziveket langyos eső gyanánt termékenyítet t szelid és sze-
retettel jes lelkipásztori működése mellett, a komoly tudo-
mány terén is Európa-szerte sőt annak határain tul is tisz-
telt s ünnepelt nevet vivott ki magának és ara tot t a ma-
gyar névnek dicsőséget s ki élénk szellemének soha nem 
sebző és mégis mindég gyújtó szikráival kerületi gyűlése-
ink közönségének is annyi élvezetes órát, özvegyeink és ár-
váink nyugdíj-alapjának pedig sok éven át oly bő segély-
forrást nyúj tot t és nyitott , — áldásban maradó emlékét a 
gyűlés ezen jkönyv lapjain is ezennel kegyeletesen meg-
örökíti. 

4. Nem kevésbé őszinte, de i t t örömérzettel párosult 
kegyelettel kíván a gyűlés megemlékezni egyházi közéle-
tünk tisztes veteránjairól, kik a lefolyt évben Isten kedvező 
kegyelméből hivataloskodásoknak jubileumát ülhették meg s 
ezek között különösen is Bartholomaeidesz János nyíregyházai 
lelkész és érdemült hegyaljai főesperesről, ki az ige hirde-
tésének rögös és nekie mégis kora ifjúságától fogva oly 
gyönyörűséges pályáján egy fél századot, a hegyaljai espe-
resség élén egy negyedszázadot tö l tö t t az Ur szolgálatában, 
s boldog házasságának ötvenedik évét is betöltötte immár, 



valamint nem különben Kramarcsik Károly rozsnyói fő-
gymnasiuini tanár , érdemült főgymn. igazgató és egyház-
kerület i főjegyzőről, ki szintén egy hosszú félszázad világ-
rengető rázkódtatásai és változásai között vezetett rendü-
letlen hi t te l és változatlan szent hevülettel nem egv nem-
zedéket a szép, jó, s igaznak eszményi czéljai felé s nevelt 
annyi hű fiat a hazának és egyháznak: kivánva, hogy a 
fent megnevezett két jubilánst az Ur r i tka kegyelméből 
késő aggkorukig elkisért szellemi s test i üdeségben még 
sokáig növelhessék és gyarapithassák mindnyájan az egyház 
és köznevelés mezején szerzett érdemeiknek gazdag bokrát. 

5. A XIII. sz. városi esperesség elnökségének tapasz-
tapasztalt ügybuzgalmától és t ap in ta t t a l párosult erélyétöl 
megvárja a gvülés, hogy Püspök uruak az ez évben megej-
t e t t egyházlátogatás a lkalmával t e t t intézkedéseit a nála 
megszokott pontossággal és sikerrel fogja végrehaj tani s el-
járásának erédményéről a jövö évi kerület i gyűléshez meg-
teendi jelentését . 

V. (F.)^Zelenka Pál — hegyalljai föesperessé választatván — 
kerületi jegyzői állásáról lemond. 

A lemondás — hálás elismerésével a lelkiesméretes 
buzgóságnak, melyet a távozó, kerül, jegyzői minőségében, 
12 évre ter jedt működése a la t t k i fe j te t t — indokolásánál 
fogva elfogadtatot t . 

VI. (F.) A visszalépett Zelenka Pál helyére kerületi egyházi 
jegyzőül 

egyhangú felkiáltással Grlauf Pál rimaszombati lelkész 
választatott meg, ki is a hivatalos esküt a gyűlés szine 
előtt letévén, helyét azonnal elfoglalá. 

VII. (Mk.) Előterjesztetet t az erdélyi 11 magyar egyháznak 
eervházkerületünkhöz leendő csatoltatása i ránt beadott következő 

o *. 

kérvénye: 

Főtisztelendő Egyházkerületi Gyűlés! Kedves Hitrokonok! 

A brassómegyei ág. hitv. magyar evangélikusok, akik a hazai 
lapokban többnyire a „hétfalusi csángók" neve a la t t emli t te tnek és 
az erdélyrészi ág. h. ev. egyházkerület 1885-ik évi s tat iszt ikai év-
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könyve szerint 17173 lelket számlálva részint Brassóban (900), ré-
szint az ezen város körül fekvő Apácza (1279). Újfalu (851), Krizba 
(1365), Bácsfalu (1252), Tűrkös (1864), Csernátfalu (1782), Hosszúfalu 
(2775), Tatrang (2317), Zajzon (1200), Pürkerecz (1716), nevű faivak 
területén jelenleg 11 külön egyházközséget képezve laknak: a f. é. 
márczius 25-én törvényes képviselőiknek conventje ál tal az erdély-
részi ág. h. ev. egyházkerületből — ennek korábbi engedélye alapján — 
kiválván, kimondották a tiszai ág. h. ev. egyházkerülethez külön 
esperességként való csatlakozást s azonnal egyházmegyévé alakulván, 
az ez ügyben szükségesnek mutatkozó intézkedésekkel az alul írot t 
egyházmegyei tanácsot bizták meg. 

Midőn mi az emii te t t márczius 25-iki convent akaratának hó-
dolva, a tiszai ág. h. ev. egyházkerületbe leendő kegyes befogadtatá-
sunkért a Főtisztelendő Egyházkerületi Gyűlés előtt alázatosan esdő 
szavunkat ime felemeljük: Legyen szabad a kellő tá jékoztatás végett, 
mozgalmunk egyes phasisait, az okokat, amelyek azt előidézték, táp-
lálták és ha reményünk nem csal, czéljálioz vezették, röviden vá-
zolnunk. 

1. 

Midőn hazánk erdélyi részeinek a lutheri reformatio ál tal már 
meghódítot t három nemzete közül a magyaroké s székelyek 1564-ben 
Calvin nézeteihez pár to l tak : a barczasági (brassómegyei) magyarság 
hű maradt az ágostai hitvalláshoz és ezen körülményből természet 
szerint kifolyólag, a szinte ág. h. ev. szászokkal közös egyházi kor-
mányzat alá kerül t . 

Tény az, mer t tör ténet i emlékeink bizonyítják, hogy ezen ma-
gyarság között valaha, még a reformát ió után is egy ideig, önálló 
egyházközségek léteztek, önálló s minden parochiális jogot szabadon 
gyakorló papokkal. Idővel azonban Brassó város földesurasága alá 
jutván, nemcsak közigazgatás és igazságszolgáltatás tekintetében, ha-
nem egyházi ügyeikre nézve is teljesen a városi tanács hata lma 
alá kerültek és ezen időről fenmaradt adataink azt mutat ják, hogy a 
barczasági ev. magyarság évszázadokon át minden helyi autonomia, sót 
egyházközségi szervezet nélkül nemcsak az egész erd. ev. egyházkerület kor-
mányzatára nem gyakorolhatott befolyást, hanem még saját helyi ügyei-
nek intézésére sem. 

A szász ev. egyházközségekben a helyi ügyek intézése egy 
Lokal- vagy Ortsconsistorium név alatt működő egyháztanács körébe 
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tartozott . A magyar evangélikusoknak ilyetén ügyeiben a brassói 
szász pap meghallgatásával a városi tanács intézkedett ; a népnek 
még gyűlést sem volt-szabad tar tania , hacsak magára nem akar ta 
vonni összeesküvés gyanúja által földesurának rendesen brutális meo--

o 
rendszabályozásokban nyilvánuló haragját . 

A szász egyházközségek papjukat, taní tóikat , a vagyont kezelő 
gondnokokat (gocsmán), Szóval az egyházi hivatalnokokat és szolgá-
kat szabadon választották. A megválasztott pap a kápta lan jelen-
létében az esperes által i g t a t t a to t t ünnepélyesen hivatalába. Min-
den szász papnak joga volt az egymásra ráunt jegyeseket elválasz-
tani, kezdődvén az erdélyi ev. házassági jog szerint a házasság a 
csakis papi közreműködéssel létrejöhető s ezért csakis ugy felbont-
ható eljegyzéssel (mátkaság). Egy bizonyos területen létező szász 
ev. egyházközségek papsága, a segédlelkészeket kivéve, az illető egy-
házközségekre nézve az egyházi közigazgatási hatóság mellett káp-
talan név a la t t egyházmegyei hatóságot, megyei zsinatot (parti-
alis synodus) képezett. Hatáskörébe tar tozot t befolyni a megürült 
papi állomásokra való kijelölésbe, beiktatni a megválasztott papo-
kat hivatalukba, utasítással ellátva követeket küldeni a zsinatra 
(generális synodus), mely a káptalan küldötteiből s még néhány, a 
püspök által behívott lelkészből állt és mivel a püspök a synodu-
son választatott , ennek választására befolyni, azonkívül a barczasá-
gon a lelkészeket ordinálni. A káptalan választotta az esperest, bí-
ráskodott a házassági válóperekben s a papok egyházi és fegyelmi 
ügyeiben, tanácskozott és intézkedett az egyházközségek minden 
irányú szellemi szükségleteiben. 

A magyar ev. papokat, akik nemcsak mindezen, a szász papokat 
megillető jogoktól, hanem még a papi (Pfarrer) nevezettől is meg-
fosztva, a brassói, szász pap káplánjainak (Prediger) tekintettek és ne-
veztettek, és annak „inspectiója" a la t t állottak, jóllehet igen cse-
kély segélytől s csakis 1—2 községben eltekintve, teljesen híveiktől 
kapták űzetésöket: a brassói szász papnak meghallgatásával a városi 
tanács nevezne ki és helyezte át annyira kénye-kedve szerint, hogy aki 
ellenszegült, rangját elvesztette. A kinevezett magyar papot a brassói 
szász pap igtatá be az összegyűlt nép előtt h ivata lába; a legtöbb-
ször azonban, amint azt i rot t emlékeink mutat ják, szász káplánjára 
bizta ezt az ünnepélyes actust, sőt nem egyszer a városi tanácsnak 
az illető faluban lakó bérlője (árendás), quali í i icál tatot t ennek 
elvégzésére. 

3b 
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Különben a magyar papok külön anyakönyvet vezettek s az 
u. n. papi functiókat, mint keresztelés, confirmatió, gyóntatás, eljegy-
zés, esketés, temetés, maguk végezték és pedig saját felelősségük 
mellett. A mátkaság (eljegyzés) felbontását azonban, bizonyosan azért, 
mivel ezzel szép s különösen fáradság nélküli jövedelem volt össze-
kötve, a brassói szász pap ragadta magához. Hogy egykor ez is a 
magyar papok hatáskörébe tartozott , ezt és ezzel együtt hajdani 
önállóságukat látszik bizonyítani azon körülmény, mely szerint az 
érte járó illetéknek legalább egyharmadát még a harminczas évek-
ben is az illető magyar pap kapta, mignem a negyvenes években a 
brassói szász pap ezt is elvonta tőlük. 

A brassói szász pap a maga felügyeleti jogát, illetőleg lelki 
gondozásra néző kötelességét, mint a magyar evangélikusok tulaj-
donképeni papja, különösen a két évenként visszatérő canonica 
visitatio által gyakorolta. A magyar evangélikusokra nézve ez egy-
szersmind alkalom volt, vagy legalább lehetett volna arra, hogy 
tulajdonképeni papjukat láthassák, sérelmeiket és óhajaikat előad-
hassák, ha a brassói szász pap a hivek lelki érdekeinek teljes elha-
nyagolásával, kizárólag csak felsősége mutatásának eszközéül nem 
tekinte t te volna azt. A legtöbbször ugyanis ezen visitatió e lmaradt ; 
máskor a szász pap egyik, vagy másik szász káplánját bízta 
meg vele. 

Nagy hátrányok származtak ugy a magyar ev. hívekre, mint 
azok papjaira azon körülményből is, mely szerint a magyar papok 
a káptalanból ki voltak zárva. Addig ugyanis, mig káptalani pap 
találkozott, a törvény szerint az egyes állomásokra, más jelölhető 
nem lévén, szász pap ju tha to t t ugyan a magyar papi állomásba, de 
megfordítva nem, (sőt a magyar papok még a szász segédlelkészi 
állomásokból is ki voltak zárva.) 

A mint a magyar papokat, ugy a magyar evangélikusok taní-
tóit és gondnokait (gocsmán), sőt harangozóit is a városi tanács 
nevezte ki a szász papnak meghallgatásával. 

Még csak a szászok azon mentségére kell reflektálnunk, mely-
lyel ők a barczasági magyar evangélikusok jelzett egyházjogi álla-
potát, az úrbéres viszony természetes kifolyásának mondják. 

Nem akarjuk i t t vizsgálni sem szereztetési módját, sem termé-
szetét Brassó város földesúri jogainak, arról azonban meg vagyunk 
győződve, hogy a kegyuraság olyan alakban, a mint azt a barcza-
sági magyar evangélikusok fölött a városi tanács gyakorolta, se a 
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bölcseleti, se a tételes jog történetében sehol elő nem fordul s így 
a földesúri jogoknak törvényes folyományát nem képezheté; az em-
berséggel és a protestáns szabadsággal, sőt a keresztyéni szeretettel 
pedig — amint azt 1847 január 3-án 155/846 sz. a. kelt rendele-
tében a szebeni szász főconsistorium is elismerte — homlokegyenest 
ellenkezett. 

A kegyuraság ugyanis az u. n. tiszteletbeli és hasznossági ( jura 
honorifica et jus ut i l i ta t is) jogoktól eltekintve, a kijelelés illetőleg 
kinevezés jogánál többet se a katholikus, se a protestáns, speciatim 
erdélyi egyházjog szerint magában nem foglalt soha, a miért is a 
Brassó város állitólagos kegyurasága a la t t ál lott magyar egyházak 
lelkészeinek, a papi jogoktól, sőt nevezettől való megfosztatását, 
káplánokká tö r tén t degradálását és a brassói szász pap alá rendelé-
sét, a kegyúri jogokra vonatkozó, előttünk ismeretes szabályokkal 
igazolni nem tudjuk. 

II. 
Ily viszonyok között éltek a barczasági magyar evangélikusok, 

a midőn Köpe János uj falusi lelkész s társai, megemlékezvén arról, 
hogy a káptalan mintá jára seniorális testület név a la t t egykor, 
mig a brassói szász pap ezt is be nem t i l to t ta , társulati lag a ma-
gyar ev. papság is szervezkedve vol t : 1842 jan. 7-én egy lelkészi 
kört a lakí to t tak a következő czimen: „Az ág. vallástételt követő 
barczai magyar papság társasága." Ezen társaság czélja az volt, hogy 
a tagok vallási, erkölcsi, egyházi és nevelési tárgyakról gondolata-
ikat kölcsönösen kicseréljék, a rájok bizott gyülekezeteknek vallási 
és erkölcsi javakról tanácskozzanak, az oskolákra nézve hasznos 
jobbításokról, czélirányos kézikönyvekről és minél jobb tanmódról érte-
kezzenek, a szépen fejledező magyar irodalmi világgal megismerkedjenek, 
jeles magyar könyveket szerezzenek, folyóiratokat és hír lapokat ho-
zassanak. — A brassói szász pap azonban a nemes városi tanácscsal 
egyetemben veszélyesnek ta lá l ták még az ily á r ta t lan czélu társasá-
got is és nem csak hogy az alapszabályokat nem erősítet ték meg, 
hanem minden hitrokoni szeretetet nélkülöző, igazán durva modor-
ban arra utasí tot ták őket, „hogy ha a szászok között boldogulni 
akarnak, alkahnazkodniok kell. mer t külön államot képezniük az 
államban nem lehet, még kevésbé szabad külön, vagy épenséggel 
ellentétes érdekekkel hirniok"; majd pedig a brassói szász pap ál-
tal ad audiendum verbum idéztetvén, minden gyülekezéstől kemé-
nyen eltilt a t tak, 

u 
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Így oszlott fel e nemes irányú és csakugyan hézag pótló ár ta t -
lan társaság, még mielőt t működését megkezdhette volna, jóllehet 
már 215 kötet könyvet szerzett össze. 

A szászok azoban nagyon csalatkoztak, ha jelzett brutális fel-
lépésükkel a magyar papságot megfélemlíteni vélték. Ellenkezőleg 
ezek látva azt, hogy már a találkozásoktól is el t i l ta tnak s igy nemcsak 
hogy helyzetük jobbra fordulását nem remélhetik, sőt roszabtól lehet tar-
t a m o k : az 1844-ik év elején az erdélyi guberniumhoz (főkormányszék) 
fordultak és elnyomatot t helyzetüket lefestvén, a r ra kérték azt, hogy 
engedje meg, miszerint ők a szász püspökségből kiváljanak és egy 
külön magyar ev. esperességet képezve az erd. ref. egyházkerület fő-
hatósága alá helyezkedjenek. A gubernium e kérvényt a szász püs-
pökhöz te t t e át, aki viszont a brassói szász esperesség és városi ta-
nács meghallgatása után, 1845 febr. 1-én 344/844 sz. a, azon kéréssel 
küldte vissza, hogy a gubernium a kérelmezőket egyházi hatóságuk-
hoz utas í tani kegyeskedjék, amit a gubernium 1909/845 sz. a. kelt 
leiratával meg is te t t . — A gubernium ezen végzése folytán a ma-
gyar papság 1846-ban az alsóbb egyházi hatóságok kikerülésével 
egyenesen a foconsistoriumhoz fordult panaszaival. 

Kérvényükben mindenek fölöt t azt hangsúlyozták, hogy legelő-
ször is a brassói szász pap felsősége alól vegye ki a magyar papo-
kat a főconsistórium. mer t mig ehhez való alárendelt viszonyuk 
„ezen minden bajnak és k imondhata t lan sérelmeiknek kútforrása" 
meg nem lesz szüntetve, minden orvoslási kísérlet hasztalan. 

Egyéb főbb kívánságaik a következők vol tak: A brassóvidéki ág. 
hi tv. ev. magyar egyházközségek önállósit tatván, a szász ev. egyház-
kerület kötelékén belül egy külön esperességet képezzenek. Ezen ma-
gyar ev. esperesség papjaiból egy külön magyar ev. káptalan ala-
kíttassák. A magyar ev. egyházközségek is szabadon választhassák 
papjaikat . A speciális canonica visitatió és a felügyelet a brassói 
szász pap helyet t azután a magyar esperest illesse. 

A főconsistorium maga is megbotránkozott a magyar evangé-
likusok helyzetén, de még sem szüntette meg azt. A városi tanács, 
a brassói szász Lokalconsistorium (helyi egyháztanács) és a káptalan 
meghallgatása után 1848 márcz. 7-én 175 sz., a. a következő rende-
letet bocsátotta k i : 

„1. Sollen sämmtliche ungarische Seelsorger mi t Ausnahme 
jedoch des ungarischen Filialpredigers in Kronstadt, künft ig s ta t t 
Prediger ,,Pfarrer" lieissen und in ihren Kirchengemeinden nicht nur 
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alle bereits bisher ausgeübte Pl 'anersrechte auch fernerhin ausüben, 
sondern es wird denselben auch das Recht der Repudien (mátkaság  
felbontása) zugestanden. 

2. Sollen diejenigen ungarischen Pfarrer, aus deren Ecclesien strei-
tende Parteien vor dem Capitel vorzustehen haben, zu den Verhand-
lungen der ungarischen Eheprozesse eingeladen werden. 

3. Soll der Herr Stadtpfarrer von Kronstadt bei Gelegenheit 
der Kirch eil Visitationen in ungarischen Ecclesien immer einen der 
geeignetesten ungarischen Pfarrer zuziehen. 

4. Soll in jeder der in Frage stehenden ungarischen Kirchengc-
meinden eine Kirchen altschaft (egyháztanács) — deren Versammlungen 
jedoch immer auch der Ortsinspector, oder ein anderes evang. Mit-
glied des löbl. Kronstädter Magistrats, als Repraesentant der Grundherr-
schaft beizuwohnen haben wird — zur Berathung der Kirchen- und 
Schulangelegenheiten gebildet; ferner 

5. Soll allen ungarischen Pfar rern bei feierlichen Zusammen-
künften der Vor t r i t t vor dem kronstädter Stadtministerium (igy nevezték  
a brassói szász pap 5 káplánjá t összevéve) zustehen; belangend endlich 

6. Die Beschwerde, dass dem Kronstädter ungarischen Filialstadt-
prediger der Rang ohne Rücksicht auf sein Dienstesalter hinter seinen 
oft viel jüngeren sächsichen Collégén angewiesen sei — so soll der-
selbe in Zukunft zwischen seinen sächsischen Amtsbrüdern den Rang, 
welchen er als Studirender am Gymnasium gehabt, einnehmen, folg-
lich nur solange der letzte im Ministerium (a káplánok között)  
bleiben, bis ein dem Schulrange nach Jüngerer zum Stadtprediger 
ernannt werden wird." 

Eltekintve attól, hogy a főconsistorium határozata 184S-ban 
tehát se előbb se utóbb, hanem ugyanakkor kelt, mikor az úrbéres 
viszony Erdélyben is szinte 1848-ban meg let t szüntetve: a főtisz-
telendő egyházkerületi gvülés azonnal észre fogja venni, hogy a 
magyar papok tovább is a szász pap felsősége a la t t s a káptalanon 
kivül hagyatván s egyedül a szabad választhatásnak és a papi 
névnek ju tván birtokába, a teljes jogegyenlőségről szó sem le-
hetet t . 

III. 

Hn a magyar papságot küzdelmeinek csak most előadott cse-
kély eredménye egyáltalán nem elégítette k i ; ha a kedélyek azután 
is folytonosan forrongtak és a helyzet változtatása végett, előkészi-
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tésére egy ujabb hivatalos actionak, magán uton a guberniumnál 
ujabb lépések té te t tek : azon az elmondottak után épen nem cso-
dálkozhatunk, sőt épen az ellenkező volna csudálatra méltó akkor, 
midőn a magyar papság az ő jogos követeléseit már egy ujabb erős 
érvvel t. i. a szászok áltak ezen eg}foázjogi helyzet forrásául meg-
jelelt úrbéres viszonynak megszűntével is támogathatá. De a csak-
hamar ezután bekövetkezett magyar forradalom vérzivatarai, me-
lyek közt a magyar papok és tanitók közül is nem eg}7 esett vér-
tanuként áldozatul a szász hitrokonaink által fellázított oláhok 
vakdühének, majd pedig az önsúlyként ránk nehezedett osztrák 
kényuralom nyomása igen természetesen másfelé terelték a figyel-
met. Csak midőn az 1855-ik évben febr. 27-én „provisorische Vor-
schrift" czim alat t a szabad zsinatozási és törvényhozási jogát büsz-
kén emlegető erdélyrészi szász egyházkerületre ennek ellenállása 
nélkül uj a lkotmányt diktál t a felsőbbség, s e szerint a helyi egy-
ház tanács és az egyházmegyei tanács (Domestical-Consistorium)mellé, 
amelyeknek tagjai ezentúl választás u t ján ju tot tak hivatalukba, egyház-
községi és egyházmegyei gyűlések is léptek életbe s így nem csak 
a helyi egyház ügyeire nyertek az egyházi közgyűlésükben befo-
lyást a magyar evangélikusok, hanem az egyházmegyei közgyűlésre is 
meghivattak követeik s a szászok siettek ezért a magyar evangéli-
kusokra ujabb egyházi adót vetni,-— midőn továbbá a szászok Sárkány, 
szász egyházközség papját, ki eddig szintén nem volt tagja a káp-
talannak, az úrbéres viszony megszűntével önkényt s annak kérelme 
nélkül bevették a káptalanba, a magyar papokat pedig még most 
sem mél ta t ták arra. — midőn továbbá az egyházkerület 1851 évi 
schematismusából tudomásokra jutot t , hogy az egész brassói egyház-
megyében — Brassó városát nem számítva — a 18293 szász mel-
lett csaknem ugyanannyi, 13907 magyar lélek van: akkor adtak be 
1859 jun. 25-én az egyházmegyei consistoriumhoz egy ujabb kér-
vényt, most már az egyházközségek által Íratva alá, amelyben a 
magyar egyházaknak és papoknak a szász egyházakkal és papokkal 
való teljes egyenjogositását, és a magyar papok számára helyet és 
szavazatot kértek mind azon jogokkal együtt, a melyek ezzel egybe-
kötvék. 

Ezen kérvény fölött csak 1860 január 12-én határozott a káp-
talan és csak 1860 április 27-én tudósította arról a consistoriumot, 
s ez viszont csak május 18-án j u t t a t t á a kérelmezők kezeihez a 
határozatot, mely a következőkben összegezhető; 
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„A káptalan hajlandó tagjai közé fogadni a magyar papokat, 
de csak azokat, a kik külföldi egyetemeken tanultak s a főconsis-
torinm előtt tet tek és tesznek vizsgát, s ezeket is csak azon fel-
tétel alatt, ha a káptalan eddig gyűjtöt t vagyonára, mely a 14 
szász község papságának kizárólagos tulajdona maradjon, igényt nem 
formálnak." 

Végre egy sajátságos véletlen segítette be a magyarokat azon 
jogukba, a melyeknek megszerzéseért ök hiába fáradtak. Az 1860-ik 
év körül ugyanis két párt vivott a szászok között egymással heves 
tusákat : tagjainak többsége szerint az egyiket az urak, a másikat 
a nép párt jának tar to t ták , Ez utóbbi nem bizván teljesen saját ere-
jébe, különösen az egyházi téren a magyarokkal igyekezett számát 
és tekintélyét növelni annyival is inkább, mert a magyarok szava-
zatukkal az egyházmegyei gyűlésnek, csaknem egy harmadát, a káp-
talani gyűlésnek pedig három nvolczadát képezték. Megnyerésökre 
a párt egyik vezére Schiel Sámuel, az akkori brassói szász pap jó 
alkalomnak lá t ta azt az időt, a midőn a káptalan emiitet t liatáro-

rr 

zata a magyarok kedélyét elkeserítette. O maga biztatta föl tehát , 
hathatós támogatását igérve, a néhai hosszufalusi lelkész Molnár 
Viktor által a magyar papokat, hogy ne elégedjenek meg a szűk-
keblű határozattal, sőt ö maga fogalmazta meg az ez ellen beadan-
dó föllebezésnek velejét. 

Ezen fogalmazvány alapján készített Molnár Victor egy ezzel 
lényegesen egyező kérvényt, amelyet az egyházközségek aláírván, 
1861 febr. 6-iki kelettel febr. 16-án az egyházmegyei consistori-
umhoz beadtak, hangsúlyozván, hogy azon esetre, ha kérelmük 
most is megtagadtatnék, e beadvány az egyházmegyei közgyűlés 
utján az egyházkerületi közgyűléshez terjesztessék fel. Ez utóbbira 
azonban nem lett szükség, mert Schiel Sámuel győzött s az egyház-
megyei consistórium hasonlíthatatlanul hamarább, mint előbb, már 
1861 j un. 27-én értesí tet te a folyamodókat, hogy a magyar papok 
a káptalanba minden különbség és fentartás nélkül valamenynyien 
felvétettek. Ugyanekkor a megyei consistoriumban is képviselve 
lőnek egy rendes és egy póttaggal a magyarok. 

IV. 

A káptalan zárai felpattanván, leomlott az utolsó válaszfal is, 
mely a magyar ev. papokat a szász ev. papoktól még elkülönítette 
és most már a jogegyenlőség áldó napjának jótékony melegétől 
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körülvéve, misem akadályozta volna a magyar evangélikusokat ab-
ban, hogy szász testvéreikkel vállvetve munkálják nagy czéljaik 
megvalósítását. 

Ámde a szász testvérek hagyományos szükkeblüsége, párosulva 
a fajgyűlölettel, újra meghiúsította azt. 

/ 

Érthető tehát, ha a magyar evangélikusok csakhamar ujabb 
sérelmek mia t t voltak megint kénytelenek szász testvéreik ellen 
panaszt emelni. 

Mindjárt a boldog egyenjogúság harmadik évében megtörtént 
az első összekoczczanás. Némely fiatalabb magyar lelkészek ugyanis 
magyarul merészeltek irni a káptalanhoz, ami az 1863-ik okt. 5-ki 
káptalani gyűlésen nagy vihart idézett elő. A szászok hivatkozván 
arra, hogy a káptalan szász, helyisége is szász tulajdon, a megyében 
is a szász az uralkodó nemzet: t i l takoztak az ilyen merénylet ellen. 
Ezen összekoczczanást követték még mások, mig végre az 1873-dik 
esztendőben teljes erővel ki tör t a viszály. 

Emiitet tük az előbbi szakasz végén, hogy 1861-ben az egyház-
megyei consistoriumba is bejutot t legalább két magyar egyházi 
ülnök. Az 1873 nov. 7-én megejtet t uj választáskor ez a két ma-
gyar onnan kiküszöböltetvén, a magyarság újra képviseltetés nélkül 
maradt a consistoriumban. Ez az eset meggyőzte a magyarokat az 
egyházmegyében létező egyenjogúság illusorius voltáról s ezért elha-
tározták, hogy szász testvéreikkel végkép szakítanak. Az 1874-ik évi 
sept. 3-án bejelentették a megyei consistorium ut ján a főconsisto-
riumnak, hogy az erdélyi ág. h. ev. egyházkerületből való kiválás 
„eltökélett és meg nem változtatható szándékuk"; a nm, vallás és 
közokt. ügyi minister úrhoz pedig azon kérelemmel fordultak ugyan-
akkor, hogy ez az erd. ág. h. ev. egyházkerületből való kiválásukat 
jóváhagyni s arra nézve, hogy önálló magyar ev. esperességgé alakul-
hassanak és valamely magyar ev. püspökségbe leendő bekebelezteté-
sük iránt lépéseket tehessenek, engedélyt adni méltóztassék. A mi-
nister ur a kérvényben felpanaszolt sérelmektől indít tatva, ez ügy-
nek a helyszínén leendő megvizsgálására ministeri biztosul Szász 
Károlyt kiküldvén, 1874 nov. 12-én 29635 sz. a. a következőket 
i r ta a szász főconsistoriumnak: 

„E vizsgálatból már kiküldöttem jelentése szerint, minden két-
séget kizáró bizonyossággal ki tűnt az, hogy a brassóvidéki tiz ág. 
hitv. magyar egyházközségbeli 16 ezernyi, saját egyházmegyéje 40 
ezer lelke között nagyon is tekintélyes kisebbséget alkotó, sőt az 
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egész erdélyi ág. hitv. egyházkerület 200000-nyi összes lélekszámá-
hoz képest annak Vío részét tevő közel 20000-nyi magyarság, nem 
csak nemzeti nyelvét, mely az állam hivatalos nyelve is egyszer-
smind. nem érvényesítheti ama szász ajkú egyházkerületben, 
hanem különben is, anyagi és szellemi érdekei tekintetében olv 
mostolia-anyai bánásmódban részesül egyházi hatóságai részéről, 
hogy feljajdulását s a kormány és országgyűlésnél való panaszemelé-
sét méltónak s jogosultnak kell elismernem. 

Az 1868 XLIV t. czikk 10 §-a szerint az egyházi bíróságok, 
a 15-ik § szerint az egyházi hatóságok és testületek maguk álla-
pítván meg a tanácskozás, a jegyzőkönyv, az ügyvitel és az egyház-
községeikkel való érintkezés nyelvét: az erdélyi magyar ágost. hitv. 
19 ezer léleknek, s jelesen a Brassó vidéki tiz népes magyar egy-
háznak is, saját anyanyelve használata, csak is anyakönyvei vitelére 
s helyi isteni tiszteletére van szorítva; képviselői (egyházanként a 
lelkész s egy világi képviselő) ott ülnek ugyan a brassói Bezirks  
— Kirchenversammlungban, de annak tárgyalásaiból, a világiak leg -
alább egy szót sem értenek; határozatai, végzései, Ítéletei kizáró-
lag német nyelven mondatnak ki s közöltetnek velők, még kizárólag 
őket illető saját netaláni peres ügyeikben vagy panaszaikra is né-
metül kapják a végzést; válópereikben, midőn közrendű, s németül 
egy szót sem értő magyar házasfelek válakoznak, németül foly a 
tárgyalás, németül adatik az Ítélet. Egyházlátogatás (visitatio) al-
kalmával az esperes németül tárgyalja, tehát csak a lelkésszel, a 
csak magyarul tudó presbyteriummal szemben az egyházközség szel-
lemi és anyagi ügyeit. — Hasonlókép a főtanács és a superinten-
deus rendeletei, körlevelei, a jegyzőkönyvek, a másodfokú Ítéletek 
(váló- s egyéb perekben) kizárólag németül adatnak ki; még a magyar 
kormány magyarul kiadott rendeletei is német fordításban közöltet-
nek velők, vagy köröztetnek közöttük. — Sőt az egyházkerületben 
még annyi méltányossági érzet sincs, hogy saját törvénykönyvét a 
„Verfassung der siebenbürgischen evang. Landeskirche A. B." t. s  
egyéb törvényeit és rendszabályait csak nem 20000 magyar hive 
számára magyar nyelven is kibocsátaná, midőn a magyar ország-
gyűlés az országban lakó minden nemzetiség nyelvén hiteles fordí-
tásokban kiadja a hozott törvényeket, — annyi méltányosság sincs, 
hogy midőn az egyházmegyei contistorium és képviselet jegyzője, jegy-
zői fizetését az egyes egyházakra aránylag kirót t összegekből — s  
igy több mint egv harmadrészben a magyar egyházak évi befi-
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zetéseiből — húzza: legalább a közvetlenül őket illető ügyekben ma-
gyarul adná ki nekik a jegyzőkönyvi végzéseket, a válóperi vagy 
egyébb Ítéleteket, amint mindezekről, a többször emii te t t vizsgálati 
jelentés mellett nekem bemutatot t részint nyomtatot t körözvény ék-
ből, részint i rot t végzések s Ítéletekből meggyőződtem. 

De nem csak anyanyelvüknek, mely egyszersmind az állam hi-
vatalos nyelve, minden használatától el vannak egyházhatóságaik 
körében ütve a panaszló magyar egyházak, hanem tényleg megfoszt-
va egyházhatósági jogaik s jelesen önkormányzati befolyásuk 
gyakorolhatásától is.—-Mert bár az 1848 előtti állapot, midőn Bras-
só város földesúri hatósága a la t t szabad lelkészválasztással sem bir-
tak, sőt az 1861-ig fen t a r to t t igazságtalanság, midőn lelkészeik 
csak a brassói lelkész káplánjainak tekintet tek s az egyházak ma-
gok képviselve sem voltak az egyházmegyén, a Verfassung által enyhit-
t e te t t is formailag, a mennyiben attól kezdve az önálló egyházköz-
ségek sorába felvétet tek: egyenjoguaknak a szász egyházközségekkel 
ma sem tekinthetők. Az egyházmegyei közgyűlésben (Bezirks-Kirchen-
versammlung) minden egyházközség lelkészének és egy világi kép-
viselőjének széke és szava lévén, ebből ők sem zárathat tak ki. — A 
Bezirks-Consistoriumban azonban ettől fogva is folyvást aránytala-
nul hát ra tétet tek. 1861-től 1873-ig (négy éves választási cyclus 
mellett) négyszer ú j í t t a to t t meg a Bezirks-Consistorium. — Hogy 
esperesnek, alesperesnek, vagy világi gondnoknak magyar választa-
to t t volna, arra nem volt eset. — Az összesen négy lelkészi és 
ugyanannyi világi rendes tag, s három-három póttag közzé, a három 
első választáskor 1861. 65, 69-ben egy lelkész ülnökül s két esetben 
még egy lelkész pótülnökül is beválasztatott ugyan a magyarok köz-
zül is, de világi ülnök soha egy sem. — Az utóbbi (1873-ki) tiszt-
ujitáskor pedig a lelkészek is kihagyattak s jelenleg a brassóvidé-
ki Bezirks-Consistoriumban sem lelkész, sem világi nem ül egyetlen 
egy magyar sem. Az első folyamodásu (brassóvidéki) házassági tör-
vényszékben, melyre a megújítás sora csak két és mulya kerül, 
az előbbi választásból még ül kilencz ülnök közt egy magyar lel-
kész; világi tag ott sincs, s nem is volt soha magyar. 

Végre az egyházkerületi eonsistóriumba a tiz magyar egyházból 
soha senki sem választatott sem rendes, sem pótülnökül, sőt az egy-
házkerületi közgyűlésre (Landes-Kirchenversammlung) soha egy kép-
viselő is sem lelkész, sem világi nein küldetett , s a másodfolyamo-
dásu házassági törvényszéken sincs egy is s nem is volt soha. 
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Így tény az. hogy az erdélyi ágost. hitv. egyházkerületben 20000 
magyar protestáns nemcsak anyanyelve használatától van elzárva, 
hanem az önkormányzat jogából is teljesen ki van szoritva. 

így egyházaik anyagi és szellemi kormányzatában nein csak 
nyomatékos, de még kisebbségi szavazatot sem érvényesíthetvén: 
nem lephet meg, hogy érdekeik elhanyagoltainak, s ők minden pon-
ton hátra szoríttatnak. 

Erre nézve kiküldöttem jelentéséből, számos felhozott tény és 
részlet összefoglalásával csak a következőket kívánom ezúttal kons-
tatálni : 

1. A Magyarország törvényhozása által az erdélyi ágost. hitv. 
egyházkerület részére évenként megszavaztatni szokott 16000 frt . 
államsegélyből, úgyszintén egyéb, az egyházkerület rendelkezésére 
álló segélyezési alapokból — az előbbiről ide is felterjesztett egyház-
kerületi számadások, emezekről pedig nyomtatot t kimutatások 
tanúsága szerint is — a magyar egyházak sem lélekszámuk, sem szük-
ségeik arányában nem részesittetnek, s ha kivételesen és inkább 
csak látszatra segélyeztetnek is, ezzel szemben oly szászajkú egyház-
községek, melyek épen ellenkezőleg a magyarság közepette léteznek, 
de lélekszámra nézve a szászság közt létező magyar ajkú egyházköz-
ségekhez távolról sem hasonlíthatók: mint Enyed, Tórda, Marosvá-
sárhely, Fogaras stb. évről évre tetemes segélyezésben részesittetnek. 
aminek czélzata nagyon is szembeötlő. 

2. Mint az állami s egyéb segélyezésekben, ép oly mostohán 
s aránytalan csekély mérvben részesittetnek a közzülök kiemelkedő 
ifjak a középtanodai s egyetemi stipendiumokban is, ami szintén 
tényekkel van előttem bizonyítva. 

3. Ellenkezőleg a mostoha bánással, az egyházkormányzat és 
segélypénztárak terheiben a magyar egyházak is épen oly mértékben 
osztoznak, mint a szászok. A Landes- és a Bezirks-Kirchenfond ja-
vára, az egyházak jövedelmeinek 2%-a minden egyházból kivétel 
nélkül bevétetik. — A Landes-Consistorium és Kirchenversammlung  
(kerületi közgyűlés) tartásának költségeire, tagok napidijaira stb. 
szintén minden egyház, és pedig elég tetemesen megrovatik. 

De ha mindezek az elősorolt tények, a szász főconsistórium mél-
tányossági érzetének s atyai indulatának teljes hiányáról tesznek 
tanúságot: vannak más tények, melyek már egyesen az egyházható-
ság kötelességmulasztásáról tanúskodnak a magyar egyházak irá-
nyában. 
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Minden protestáns egyházban, az egyházi hatóságnak és főható-
ságnak egyik legfőbb kötelessége a fölött őrködni: hogy a lel-
készi és tani tói fizetések ne csonkittassanak, és a lelkészeket s ta-
nitókat a nép minden ilyetén kísérletei és túlkapásai ellenében egész 
erélylyel oltalmazni. — A szász consistoriumok e kötelességet a ma-
gyar egyházak irányában vagy épen nem, vagy csak igen lanyhán 
teljesítették, amint erről csak a következő néhány tény is meggyőzött. 

1. Tatrangon, Hosszufaluban, Pürkereczen az előbbi kepének és 
failletőségeknek készpénzre, illetőleg átalányra átváltoztatásával a 
lelkészi és tani tói fizetések tetemes megrövidítése megengedtetett, 
illetőleg elnézetett. — Tatrangon azonkívül megengedtetett, hogy 
a Brassó város (mint volt földesúr) malmából évenként a lelkész-
nek fizettetni szokott 20 köböl vámgabona, melyért az egyház-
község tar tozott a malom gát já t tatarozni, a lelkészi fizetésből el-
vonassék s az egyházközségnek adassék. — Az összes kepeváltsági 
esetekben azon felül k imondatot t : hogy a pénzre való átváltoztatá-
sok csak öt évre érvényesek, s öt év leteltével, az akkori árak sze-
rint, uj meghatározás alá vétetnek. — Mindazáltal az öt év eltelté-
vel ez nem tör tén t meg, s a megcsonkított fizetések tovább is ugy 
hagyattak. 

2. Egyes esetekben még kiáltóbb példáit adta a Consistorium, 
mily kevéssé viseli szívén kötelességét a magyar egyházak papi és 
tani tói állomásainak dotatiója irányában. 

Krizbán megengedtetett az egyházközségnek, hogy a lelkész ille-
tőségében volt kilencz darab szántó és kaszáló föld, s a tanítótól 
két darab föld használatát elvonja. 

Apáczán a kápláni fizetésből 1874 évben levontak 100 véka 
őszi és 100 véka tavaszi gabonát; a lelkész e merénylet ellen f. évi 
junius hóban tiltakozást adott be a Bezirks-Consistoriumhoz, folya-
modványa még nem lá t ta to t t el, de a pályázat az állomásra, a meg-
rövidítet t fizetés mellett h i rde t te te t t ki. 

3. Mikép viseli gondját a consistorium magok az egyházközsé-
gek javának s lelki üdvének is, mutat ják a következő esetek. 

Az apáczai népes egyház több éven át egy teljesen világtalan 
lelkész gondozása alat t hagyatott, aki tehetetlensége mia t t közbot-
rány és nevetség tárgya volt, anélkül, hogy helyettesítéséről gon-
doskodás tör tént volna, s akár a Bezirks-, akár a Landes-Consisto-
rium intézkedett volna. A papi fizetésből, mely épen ez évek alat t 
a dézsma-kárpótlási viszályok mia t t ideiglenesen „Wartegeld" 
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czim alatt, épen felére volt redukálva, nem lehetett segédet tartani, 
de a föconsistorium kezelése alat t voltak alapok, melyekből egy 
kevés jóakarat ta l segíthetett volna a bajon; ott voltak pl. a sine-
curák, nagy jövedelmű, de hivatalnélküli egyházak után befolyt 
dézsma kárpótlási összegek, ot t az Almosenfond, ott az államdotá-
tionak szegény papságok segélyezésére szánt része. stb. 

Krizbán hasonlólag egy tehetetlen agg lelkész alatt , több évig 
tü re te t t ily szomorú állapot, mig végre 1873-ban a helyettesítés 
megtörtént. 

Pürkerec-z, melynek lelkésze saját kérelmére 1871 -ben félfizetéssel 
nyugalmaztatott, a saját egyházával is eléggé elfoglalt ta trangi lelkész 
gondozására bízatott, s három év óta a lelkészi állomás betöltéséről 
nem tör tént intézkedés. 

Ily esetek eléggé tanúsítják, hogy a szász consistoriumok a 
magyar egyházak javát, még a szoros kötelesség mértékéig is mily 
kevéssé viselik szivükön. Ily gondatlanság s kötelességmulasztás esete 
az is, hogy midőn a magyar egyházak felekezeti iskoláikat közsé-
giekké nyilvánították, a Bezirks-Consistorium kimondotta ugyan, 
hogy a felekezeti iskolai vagyon minden eshetőségre biztosítandó a 
felekezet (illetőleg az egyházközség) javára, de a határozat fogana-
tosításáról aztán nem gondoskodott, s az egyházközségek érdekei 
máig is megóvatlanul vannak. 

Nem csekély sérelem támadhat végre a magyar egyházakra és 
lelkészekre a papválasztási szabályzatokból. Ezek szerént ugyan is 
az egyházak jövedelem tekintetében bizonyos kategóriákra vannak 
felosztva, és a választhatóság a magasabb kategóriákban bizonyos 
szolgálati évekhez van kötve. — Hogy ez a szük körre szorított 
magyar lelkészekre nézve mily hátrányos, első tekintetre szembe-
ötlő, — Mert mig egyfelől a néhány magyar lelkész, ha a kellő 
szolgálati éveket felmutatni nem birja, a nagyobb magyar egyhá-
zakba való választhatóságból ki van zárva: addig másfelől nincs ki-
mondva, hogy a választandó lelkésznek birnia kell saját egyházköz-
sége nyelvét s igy megesik, hogy magyar egyházba magyar lelkész 
nem pályázhatván, a nép nyelvét nem biró szász pályázókra van az 
egyház szorítva, akik közzül pedig, ha különben a szolgálati évekkel 
birnak, tartozik választani, amint hogy jelenleg is szász papok szol-
gálnak több magyar egyházközségben. 

Ily sérelmek és hátrányok mellett, egyfelől nem lehet csodálni, 
ha a panaszló egyházközségek magokat jelenlegi egyházi kapcsola-
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tukbän nem jól érzik s abból kiválni óhajtanak, midőn abban sem 
nemzeti nyelvüket nem érvényesíthetik, sőt azzal eg}7- idegen nyelv 
uralma alá vannak kényszerítve, sem protestáns önkormányzati jo-
gukat nem gyakorolhatják, sem anyagi és szellemi érdekeiket meg-
óva nem lá t ják ; de másfelől az egyházak ügyeinek legfelsőbb felü-
gyeleti jogát és kötelességét gyakorló államkormány sem nézheti 
tétlenül a visszaéléséket, melyek egy egyházkerület kebelében, annak 
hatóságai által, a hivek egyetemének egy tetemes része ellenében 
elkövettetnek. 

Ezek folytán, midőn a panaszló egyházközségek megbízottjai 
által hozzám benyújtot t kérvényt illetékes tárgyalás és jelentéstétel 
végett, a mélt. egyházi főtanácsnak megküldöm, kimerítő jelentést 
várok egyszersmind a jelen intézvényemben felhozott — s a kikül-
döttem által tel jesí tet t vizsgálatból kiderült — sérelmes tények felől is." 

A miniszter urnák kétszer kellett megsürgetnie az ezen leirat-
ra kért választ, mig végre, egy esztendő elmultával, 1875 szept. 
8-án a főconsistorium felküldte azt; a veleje odamegy ki : „kegyes-
kedjék a miniszter ur, a főconsistorium ut ján azon tanácsot adni 
a kérelmezőknek, hogy kárhozatos szakadási törekvéseikről lemond-
janak és az erdélyrészi egyházkerület alkotmányához alkalmazkodva, 
az ez által nyúj to t t áldásokat felhasználva, az erd. vallási törvé-
nyekhez rendithetlenül ragaszkodva, a hit, erkölcsiség és a nemze-
tiség azon javai után törekedjenek, a melyeket ezen egyházkerület 
kötelékén kivül csak veszélyeztetnének." 

Nem akarunk elmosolyodni a főconsistorium ezen válasza fö-
lött, mert a benne rejlő cynismus őszinte sajnálkozásunkra érdeme-
siti annak iróit. Ám de a fölött még is örvendezésünknek kell ki-
fejezést adnuuk, hogy ez a válasz, ha az nem csak a rosz lelkiismeret 
elaltatására, hanem a miniszter ur félrevezetésére is volt szánva, 
eltévesztette czélját. mert a miniszter ur 1875 nov. 2-án 22185 sz. 
a. következő — kivonatosan közölt — rendeletet küldte a főconsistori-
umhoz: 

„A mi már a mélt. egyh. főtanács fölterjesztésének érdemleges 
részét, jelesen a m. évi nov. 12-én 29635 sz. a. kelt intézvényein 
egyes pontjaira adott felvilágosításokat illeti, minden kétséget kizá-
ró világossággal kiderül magából a fölterjesztésből is, hogy a bras-
sóvidéki egyházmegyébe kebelezett magyar ajkú ág. hitv. egyház-
községek anyanyelvöknek, mely egyszersmind az állam hivatalos 
nyelve, egyházi életök körében való érvényesítésében legnagyobb 
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részt gátolva, s hátra vannak téve, Tényleg elismeri maga a fölter-
jesztés, hogy az egyházi Ítéletek, — még a válóperiek is, melyek 
egyes magánosok életérdekeit érintik — valamint az egyházmegyei és 
egyházkerületi intézvények, törvények és szabályzatok, kizárólag né-
met nyelven adatnak ki, a magyar ajkú egyházak (illetőleg egyes 
hivek) részére is. 

Mondatik jelesen az Ítéletekre, hogy azokat csak az Ítélőszék 
saját hivatalos nyelvén lehet szabatosan meghozni; ami azonban nem 
zárja ki. hogy az ily Ítéletek, az Ítélőszék hivatalos nyelvén hozat-
ván, hivatalosan eszközölt hiteles magyar fordításban is ki ne adathat-
nának a magyar ajkú feleknek. Az egyházi törvényekre és rendsza-
bályokra nézve a mélt. egyh. főtanács maga is elismeri, hogy kívá-
natos lenne azokat magyar nyelven is kihirdetni, illetőleg kiadni s  
hogy ez még sem történik, azt a mélt. egyh. főtanács a költség hi-
ánynyal igyekszik menteni. Midőn azonban az erdélyi ág. hitv. egy-
házkerület, a magyar államkincstárból évenként egyházi czélokra 
16000 f r t államsegélyben részesül, s abból egy pár száz frtot , talán 
kevesebbet még sem tud arra fordítani, hogy magyar ajkú egész egy-
házközségei, s összesen közel 20000 magyar ajkú h ivei, egyházi tör-
vényeiket s szabályaikat anyanyelvükön bírhassák, mely az állam 
hivatalos nyelve egyszersmind, e körülmény a mentségre inkább a 
nemakarás bélyegét nyomja. 

A magyar ajkú ág. hitv. egyházaknak az egyházi kormányzat-
ban való hátratételére vonatkozó panasz tárgyalásánál maga a fel-
terjesztés sem tagadja és sajnosnak ismeri el azon sérelmes tényt, 
hogy a brassóvidéki egyházmegye legutóbbi tisztujitásánál a m agyai-
tagok mindnyájan mellőztettek és kihagyattak. Alakilag ugyan, a 
szabad és titkos választási eljárás mellett, ily tény ellen kifogást 
támasztani nem lehet: a tény azonban mutat ja , hogy a magyar ajkú 
egyházközségek a német ajkú egyházmegye kebelében méltányos el-
bánásra nem találnak s nem számithatnak, — valamint azt is, mit 
a mélt. egyh. főtanács maga elismer felterjesztésében, hogy e rész-
ben az ingerültség s kölcsönös súrlódás, mindkét részről oly mély 
sebeket ütött , hogy azok orvoslása rendes uton alig remélhető. 

Nem kívánok azon tények és előterjesztések részletes taglalá-
sába bocsátkozni, melyek a brassóvidéki ág. hitv. magyar egyházak-
nak részint hozzám benyújtott kérvényökben elősorolt, részint a 
vizsgálat folytán fölmerült egyéb sérelmeik iránt a mélt. egyh. fő-
tanács fölterjesztésében elősoroltatnak. r 



Hogy a magyar egyházak egyenlő terhek mellett az előnyök-
ben egyenetlenül részesülnek, erre nézve egyfelől felhozza a mélt. 
egyházi főtanács, hogy a magyar egyházak nem tartoznak a legsze-
gényebbek és a segélyre legszorultabbak közzé; másfelöl számokkal 
mutat ja ki, hogy az egyházi kormányzat közköltségeinek fedezésére 
minden egyházközség, jövedelmeinek 2%-ával járulván, e czim alatt 
épen a magyar egyházak fizetnek be legkevesebbet, ami nem tör-
ténhetnék, ha ezen egyházak egyházközségi jövedelmei a szász egy-
házközségekéinél csekélyebbek nem volnának. 

Az egyházkormányzatnak a magyar egyházak irányában lazább, 
kevésbé gondos és mostoha eljárásaira, sőt egyenes kötelességmulasztá-
saira nézve felhozottakat illetőleg, magából a mélt. egyházi főtanács 
fölterjesztéséből is kiderül, hogy a tatrangl, hosszufalusi és pürke-
reczi kepe-megváltási ügyben az öt évi rectificatio elmúlasztá-
sával a megyei consistorium részéről mulasztás követ te te t t el s a 
magyar lelkészek, egyházi községeikkel szemben a kellő támogatás 
nélkül hagyattak, — hogy a ta t rangi malomvámnak a lelkészi javada-
lomtól el vonatásában és az egyházközség javára lett átadásában, az 
egyházi hatóság által hasonló mulasztás követ te te t t el s a lelkész 
— kinek hibájával menti a felterjesztés a beismert mulasztást — 
gyülekezetével szemben minden támogatás nélkül hagyatott, — hogy 
a krizbai lelkésztől elvett földhaszonvételnél is tör tént mulasztás stb. 

Kiderül, hogy Apáczán, Krizbán, a szolgálatképtelen lelkészek 
helyettesítése s az egyházi szolgálat fontosságáról való kellő 
gondoskodás is huzamos ideig elmulasztatott, — hogy Pürkereczen, 
hasonló esetben, oly gondoskodás történt , melyben a nép megnyugo-
dott ugyan. — mivel reá uj terhet nem rótt — de mely az egyházi 
szolgálat igényeinek teljesen meg nem felelhetett 

Felhivom en-
nélfogva a mélt. egyh. főtanácsot, hogy az ide mellékelt beadváy 
kézhez jut tatásával értesítse a folyamodókat, miszerint a brassóvi-
déki ág. hitv. magyar ajkú egyházaknak az erdélyi egyházkerület 
kapcsolatából kiválását és valamely távolabbi ág. hitv. ev. egyház-
kerülethez csatlakozását saját önkormányzati és közigazgatási érde-
keikkel összeegyeztethetőnek sem találtam. 

Ellenben arra nézve, hogy az emii tet t magyar akju egyházak a 
brassóvidéki egyházmegye kapcsolatából kilépve külön egyházmegyévé 
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alakíttassanak s mindazon jogokkal felruháztassanak, melyek az er-
délyi ág. hitv. egyházalkotmány szerint, az egyes egyházmegyéket 
az egykázkerület kapcsolatában megilletik: ez ellen nemcsak kifogá-
som nincsen, sőt ezt mind a magyar ajkú egyházak nyelvi és egyéb 
— ugy szellemi mint anyagi — érdekeik érvényesithetése, mind álta-
lában az egyházi közigazgatás szempontjából helyesnek, czélszerünek és 
alkotmányos uton eszközölhetónek is tartván, felhívom a mélt. egvh. 
főtanácsot, hogy ezen minden oldalra kielégítő megoldásnak keresz-
tül viteléhez alkotmányos uton s az érdekeltek meghallgatásával, 
a kellő lépéseket mielőbb tegye meg." 

A miniszter u r ezen válasza következtében kénytelenitve lá t ta 
magát a főconsistorium megindítani a tárgyalásokat, egy a szász • 
püspökség alat t álló külön magyar evang. esperesség felállítása iránt. 
Előbb azonban — tisztességes uton nem boldogulván — egy tisz-
tességtelent is megkísér te t t a miniszter úr rendeletének kijátszására. 
A miniszter ur ugyanis épen most kivonatosan közölt rendeletében 
meghagyta a főconsistoriumnak, hogy értesítse a folyamodókat, mi-
szerint az erdélyrészi ev. egyházkerületből való kiválást ugyan nem, 
de a külön magyar esperesség felállítását annál kívánatosabbnak 
tar t ja . A főconsistorium azonban csak arról ér tesí te t te a folyamo-
dókat, hogy a miniszter ur „a brassóvidéki ág. hitv. magyar ajkú 
egyházaknak az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerületből való kiválását és 
valamelyik távolabbi ág. hitv. ev. egyházkerülethez csatlakozását 
sem saját önkormányzati és közigazgatási érdekeikkel össze egyez-
te thetőnek, sem az állami főfelügyelet gyakorolhatása szempont-
jából megegyeztethetőnek nem találta." Ellenben a miniszter ur 
rendeletének többi, a folyamodókra kedvező része elhalgat tatot t 
azzal a számítással, hogy a sok húzás vonás és ijesztgetés által 
amúgy is teljesen kifárasztott elégületlenek ezen tudósításra megad-
ják magukat s elhallgatván, ügyük lassanként magától elalszik. A 
minister ur azonban — értésére esvén ezen eljárás — kérdőre vonta 
érte 1876 jan. 13-án 71 ein. sz. a. a főconsistoriumot. „Nem kétel-
kedem kimondani — úgymond — hogy valamely intézkedés egyik, 
talán tetsző részének kiemelése, másik, talán nem tetsző oldalának 
elhallgatása s igy az egész intézkedésnek szándékosan ferde színben 
feltüntetése mindenesetre oly tet t , amelyre egy hatóságnak, különö-
sen egyházi hatóságnak mint erkölcsi testületnek magát megaláznia 
soha sem volna szabad. Fel sem tehetem hogy ilyen eljárás, melyre 
nézve a brassói dékány (esperes) a főtiszt, egyházkerületi főtanács 
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rendeletére hivatkozik, a főtiszt, egyházkerületi főtanácstól származ-
ha to t t volna", és felhívja a főconsistoriumot a folyamodókhoz küldött 
értesítés hiteles másolatának felterjesztésére, a mi is megtörténvén, 
a minister úr 1876 jan. 31-én 1872 sz. a. ismétli, hogy „továbbra 
is fenn kell ta r tanom f. é. jan. 13-án 71 sz. a kelt intéz vényemben 
kifejezett abbeli nézetemet, hogy ily eljárást egyházi hatósághoz 
nem illőnek tartok." 

Tisztességtelen utón sem boldogulván, végre 1876 febr. 1-én 
fölhívta a főconsistorium az egyes egyházakat, köztük — és ezt 
hangsúlyozzuk — a brassói magy. ev. egyházat is az elszakadás 
i ránt i nyilatkozatra. 

Az uj falusi egyház a külön esperesség alkotását se kívánatos-
nak, se kivihetőnek, sőt a szakadási törekvést célszerűt lennek ta r t -
ván, az eddigi egyháztestületi kötelékben való maradás mellet t nyi-
latkozott. A brassói magyar ev. egyházközség oda nyilatkozott , hogy 
a szakadást ez idő szerint nem t a r t j a kívánatosnak, különösen anyagi 
viszonyai miat t , ami nagyon is érthető, ha tek in te tbe vesszük, hogy 
azon időben papja évi 319 f r t 44 krt , t an í tó ja pedig évi 41 f r to t és 
4 öl fát húzott fizetésképen a szász anyaegyháztól. A többi magyar 
egyházak mind az elszakadás mel le t t nyilatkoztak. 

Az egyes egyházak ezen nyilatkozatai előbb az esperességi gyű-
lés, majd 1877 okt. 3-án az egyházkerületi gyűlés elé terjesztetvén, 
ezen egyházkerületi gyűlés egyhangúlag a következő határozatot 
hozta : 

a) A brassói egyházkerület (helyesebben egyházmegye) magyar 
községeiből álló külön s uj egyházkerület (helyesebben egyházmegye) 
alakítása el nem fogadható. 

ó1 Azon községeknek pedig, amelyekben a szakadási vágyak 
csakugyan „a gyógyithatlanságig" fokozódtak — amin t egynéhányan 
már 1875-ben az országos egyháznak az engedelmességet egyenesen 
felmondották s önkényes szakadásukban mai napiglan majdnem ki-
vétel nélkül megmaradtak s „a felingerült kedélyek lecsendesítése 
s a megzavart béke helyreállí tására minden reményt" kereken el tűnt-
nek nyi lvání tot tak — : ezen községeknek a confessio-augustana a m a 
nagy evangelikus elve szerint, melynél fogva ily ügyek vi humana 
el nem intézhetők, eredeti kívánságuk értelmében az erdélyi ág. hitv. 
ev. országos egyház kapcsából akár más Superintendentiába való be-
lépés, akár önálló egyházi testület alakítása czéljából való kilépésük 
elé akadály nem gördit tet ik." 
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Ezen határozatról a főconsistorium okt. hó 4-én 1710/877-ik sz. 
a. kelt leirata által, mely a brassói magyar ev. egyháznak is meg-
küldetett a megyei consistorium n t j án az összes egyházak értesül-
vén: törvényes képviselőiknek 1878 jan. 8-án Hosszufaluban t a r to t t 
gyűlésén, amelyen azonban Újfalu, Apácza és Brassó képviselve nem 
volt, egyhangúlag a következő határozatok hozat tak: 

„1. A gyűlés, tek in te t te l ezen kibocsátványra, (értsd: az októb. 
3-iki egyházkerületi gyűlés fentebb közölt határozatát) , mely a 
brassói egyházkerület magyar községeiből álló külön s uj egyházke-
rület alakítását meglevő saját fenhatósága a la t t el nem fogadja, — 
mely az erdélyi ág. ev. országos egyház kapcsából akár más superi-
tendentiába való belépését, akár önálló egyháztestület megalakítását 
nem akadályozza: ezennel egyhangú osztatlan szavazatával határo-
zatilag kimondja, hogy az ág. ev. országos szász egyház kötelékeiből 
kiválik, és e tárgyban a nm. vall. és közokt. ministeriumhoz per-
uji tási kéryényét beterjeszti. 

2. Az egyházközségek fe lhatalmazot ta lnak jelen gyűlése egy-
hangú osztatlan szavazatukkal határozatikig kimondják a brassó-
megyei ág. ev. uj magyar esperesség mielőbbi megalakítását , — fel-
kérve egyszersmind a nm. vall. és közoktatási ministeriumot, hogy 
ezen magyar esperességet — a szükségparancsolta körülményeknél fog-
va — méltóztassék tágasabb jogkörrel felruházni, s valamely közeli 
püspökség fenhatósága alá helyezni, vagy akár független önálló 
egyháztestületté leendő megalakulhatását kegyelmesen engedélyezni." 

Ezen határozatok értelmében 1878 jan. 29-én benyuj ta to t t a 
kérvény a minister úrhoz és ugyanazon a napon ér tes í t te te t t ugy a 
határozatokról, min t a minister urnái t e t t ujabb lépésekről a me-
gyei consistorium ut ján a főconsistorium is. amely azonban ezen 
értesítésre még a mai napig sem válaszolt. A minister ur pedig a 
hozzá benyúj tot t kérvényt 1878 febr. 25-én leküldte a főconsistori-
umhoz nyilatkozás végett, különösen azért, mivel a folyamodók abban 
az egyes egjdiázakat (Újfalu, Krizba, Apácza, Csernátfalu) illető dézs-
maváltsági járadéknak ezután is hiánytalanul leendő kiszolgáltatá-
sát, valamint a 16000 frt statusdotatióban valu részeltetésoket is 
kérték. 

A főconsistorium erre 1878 máj. 10-én azt válaszolta, hogy a 
dézsmaváltsági kötvényeknek ezen eg}Uázakat illető részét hajlandó 
kiadni, de az egyházkerület egyéb vagyonából, igy a 16000 frt állami 
dotátióból is a kiváló egyházak részt nem igényelhetnek. 
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Ellenben a magyar egyházak az ő kérvényükre a miniszter úr-
tól, többszöri után járásuk mellett sem kaptak választ, mígnem 
végre főtiszt. Czékus István püspök úr szíves közbenjárását vévén 
igénybe, az ő közvetítése folytán a miniszter ur 1883 május 3-án 
9416-ik sz. a. hozzá intézett leiratából megtudták, hogy „a brassó-

megyei magyar ev. egyházaknak az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület 
kapcsolatából leendő kilépése, önálló esperességként megalakulása 
és más ev. egyházkerülethez csatlakozása ellen, az erdélyi szász fő-
consistorimn 1878 máj. 10-én 394 sz. a, kelt felterjesztése szerint, 
akadály fen nem forog és hogy ezen ügy törvényes elintézést csak 
is autonom utón nyerhet." 

A miniszter ur ezen válasza után a brassómegyei magyar ev. pap-
ság 1883 okt. 11-én egy lelkészi kört alakított , amely a brassómegyei 
magyar ev. egyházaknak az erdélyrészi ev. egyházkerületből leendő 
és 1878 jan. 8-án elvben már kimondott kiválását előkészítse. 

V. 

Mielőtt a mozgalom további fejlődését előadnék, legyen szabad 
egy pillanatást vetni azon helyzetre, amelyben a brassómegyei ma-
gyar ev. egyházakat az 1877 évi egyházkerületi gyűlés óta találjuk. 

A) A nm. magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
' 1875 nov. 2-án 22185 sz. a. kelt rendeletében azt i r ta a főconsis-

tor iuumak: „megvárom, hogy az egyházker. alkotmány és egyéb 
törvényeik s rendszabályaik hiteles magyar fordításáról gondoskodni 
fog." Mindamellett ma 11 év eltelte után se a „Schulordnung" se 
az „Eheordnung", se a „Disciplinarordnung", se az „Organisation 
der Ehegerichte", se a „Satzungen der Pensionsanstalt", se a kápta-
lani alapszabályok, se egyéb törvények és rendszabályok, kivéve a 
„Verfassung" annyira felületes fordítását, hogy mellette ez eredeti 
nélkülözhetlen, magyarul meg nincsenek. 

Ha már a nyelvbeli exclusivitás is részben nemzetiségünk elle-
ni merénylet magyar hazánk és államunk kebelén belől, még inkább 
annak kell tekintenünk azt, midőn a brassói szász pap magyar evan-
gélikus gyermekeinknek a brassói magyar tannyelvű iskolákból való 
kifogdosására és a szász iskolába való csalogatására külön biztost 
tar t , midőn magyar ev. gyermekeinket a magyar pap akár előleges, 
akár utólagos értesítése nélkül confirmálja,— midőn a vegyes nemze-
tiségű jegyeseket — daczára saját presbyteriuma törvényének — hirdetés 
végett a magyar paphoz át nem teszi s ez által attól a nyilván-
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tar tás alkalmát elvonja. — midőn a főconsistorium a törvény ellenére, 
mely biztosítja a brassói m agy. egyházat az egész Brassó város te-
rületén lakozó magyar evangelicusok odatartozásáról. az esperesség 
1885 decz. 11-én hozott határozata alapján, 1886 márcz. 27-én kelt 

r 

rendeletével, az Ö-Brassó, Predeál, Tömös, Deresztye városrészekben 
lakó magy. evangélikusokat a brassói magy. ev. egyháztól, az illető 
városrészek szász egyházaiba való beolvasztás végett, elvonni akarja. 

B) Akárminő pénzügyi müveletekre határozták is el magukat 
magyar egyházközségeink: a különben kérlelhetlen szász consistori-
umban e tekintetben kegyesen elnéző bírákra talál tak. Csak egy-két 
esetet hozunk fel. A brassói magyar egyháznak 1872-ben oly épít-
kezést^ engedtek meg, amelynek következtében mintegy 10000 f r tnyi 
adósságba keveredvén, a tönk szélére j u to t t s hogy ma még el nem 
merült , azt bizony nem szász elöljárósága gondosságának, hanem a 
Brassón kívüli magyarság és a magyarhoni egyetemes gyámintézet 
testvéri szeretetének köszönheti. Ugyanezen egyházban az alapitvá-
nyok olyatén kezelése engedtetet t meg, sőt rendel te te t t el, amely-
nek következtében az egyház ma több min t 700 f r t t a l szegényebb. 
Hosszufaluban az alapítványi számadásokat 23 éven át nem vizs-
gálták fölül (1860—1883), aminek következtében a magtár i alapít-
vány, melynek 20000 í r t ig kellene állania, ma csak 2000 f r to t kép-
visel. Nem vizsgálták fölül a számadásokat évek hosszú során át 
még más helyeken, p. o. Pürkereczen sem stb. Újfaluban megenged-
ték egy sértetlenhagyás feltétele a la t t hagyományozott alapítvány 
elköltését, mer t a lelkész ez ügyben t e t t feljelentésére még csak 
nem is válaszoltak. A legtöbb egyházközségben az egyházi pénzek 
betáblázás, sőt kötelezvény nélkül adat tak ki kama t r a ; előfordul-
ván helyivel közzel az az eset is, hogy a pénzkezelők azt maguk 
vették ki. Nem kevéssé jellemzi egyházi hatóságunkat azon eljárása 
is, amely szerint midőn ama költségekre, melyekkel egy bizottság 
kiküldése jár, előleges fedezetet egy hosszúfalusi panaszlóval leté-
te tn i elfelejtett , ezen költségeket utólag, bár a panasz igaztalannak 
bizonyult, a hosszúfalusi egyházközséggel akar ta s akarja megfizettetni. 

Épen igy, vagy még jobban elhanyagolták egyházi felsőségeink 
a papi jövedelmeknek csonkulástól való megóvását is. 

A szász esperes és consistorium eleget vél tenni ebbeli köte-
lességének a magyarokkal szemben azáltal, ha azon egyházi képvi-
seleti gyűlésre, amelyen a szerződés az egyházközség és az újonnan 
választott lelkész között megköttetik, két biztost küld ki, akik jelen 
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levén, a papi fizetés egyik vag}^ másik tételének leszállítása ellen, 
ha az megkiséreltetik, óvást tegyenek, anélkül azonban, hogy ez az 
illető csonkitásnak szerződésre vételét s életbelépését megakadályozná. 
Ilyen módon p. o. Hosszufaluban a stol aj öved elmek '/Vadnyira szál-
l i t t a t tak le 1 888 április havában. 

Brassóban 1879-ben egy szobát vettek el a lelkész lakásából s 
általában i t t annyira ment a hanyagság, hogy a brassói magyar ev. 
papnak ma sincs rendes hiványa vagy szerződése, pedig már 6 éve 
hogy ezen állomásán van. Újfaluban papi változáskor az elhunyt pap 
adóssága fejében a hitelező a termésnek már az uj papot illető felét 
is lefoglaltatá biróilag. Ezen eset az egyházi elöljáróság által a con-
sistoriumnak azonnal bejelentetett , s még sem te t t az az uj pap 
érdekének megóvásáért kellő lépéseket, ugy hogy az uj papnak en-
nek következtében 102 f r t j a veszett oda. 

De sehol sem tűnik ki szász testvéreinknek jólétünk iránt i kö-
zönyössége, hogy ne mondjuk szükkeblüsége oly napnál világosabban, 
mint az egyházkerületi s egyéb segélyek kiosztásában. Mielőtt azon-
ban ezt is részleteznék, legyen szabad bemutatnunk egyházközsége-
inket anyagi állapotjuk szerint. 

Kgyházközség évi jövede lme évi kiadás 

1. A krizbai 270 f r t 89 kr, 457 f r t 31 '/2kr, hiány 186 f r t 92 V2kr, 
2. az ujfalusi 184 » 34 » 2 i 4 v 59 » hiánv 30 yy 25 „ 
3. a pürkereczi 601 » 38 1040 yy 82 » hiány 439 yy 44 „ 
4. a zajzoni 148 » 27 » 185 yy 53 » hiány 3 7 >y 26 „ 
5. a ta t rangi 628 » 79 » 1010 yy 42 » hiány 38 1 yy 63 „ 
6. az apáczai 223 yy 68 D 221 yy 99 » többi. 1 yy 69 „ 
7. a bácsfalusi 195 yy 55 yy 193 yy 82 n többi. 1 yy 73 „ 
8. a türkösi t g ] 7 
9. a csernátfalusi/ ' T)% 

28 yy 371 yy 59 yy hiánv 54 yy 31 „ 

10. a hosszufalusi 720 » 27V2 yy 718 •n 99 yy többi. 1 yy 28-/2 „ 
11. a brassói magy. 2932 » 02 » 2988 ýy 48 yy hiány 56 yy 46 „ 

Megjegyezzük, hogy az 1, 2, 6 és 9 egyházat kivéve minden 
egyházközség hivei saját zsebjükből fizetik papjukat, amely papi-
fizetés a brassói egyházat kivéve, se a jövedelembe, se a kiadásba 
bevezetve nincsen. A papi és tani tói fizetés az egyes gazdákra a ne-
vezett egyházakban 5 f r t tó l lefelé menő összegnyi évi egyházi ille-
téket (u. n. kepét) ró. Az első, 2-ik s 6-ik egyház papja dézsma-
váltsági járadékból kapja teljesen, a 9-ik egyház papja pedig rész-
ben évi fizetését; a hivek ezen egyházakban a 9-iket kivéve egyházi 
adót nem fizetnek. 



Már ezen kimutatás is l á t t a t j a velünk, hogy egyetlen egy egy-
házközség sem dicsekedhetik jól rendezett vagyoni viszonyokkal. Ha 
pedig azt is tekintetbe veszszük, hogy mig a szász községek nagy 
határral, erdőkkel, regalékkal s egyéb gazdag jövedelmekkel birnak, 
határaik órákig tar tó hosszúságban közvetlen a magyar falvak alat t 
nyúlnak el s épen ezért a szász polgári községek háztartásában 
sohasem mutatkozik évi hiány: addig a magyar községeknek alig 
van jövedelmök, mert az erdőkre, regálékra Brassó városa, a volt 
állítólagos földesúr te t te rá kezét, földbirtokuk pedig oly csekély, 
hogy egy családra nem jut több átlag 1112% • öl szántónál, ami-
nek terménye, tekintve, hogy i t t a havasok alján a talaj nagyon 
köves és terméketlen, egy negyed évre sem lenne elég egy család 
élelmére s épen ezért a magyar falvak lakosai havasi favágás és 
napszám által szerzett keserves keresményéből 40—65% polgári 
községi évi adót fizetnek; ha tekintetbe veszszük továbbá, hogy mind-
emellett az egyházkerület szász papjai, 2—3-nak kivételével, tisztán 
dézsmaváltsági járadékból kapják fizetésöket, amely soknál a földek 
s egyéb ingatlanok haszonélvezetén kivül évi 3—4000 fr tnyi ösz-
szegre megy, ellenben a magya.r evangélikusok az egyház f'entar-
tásának eg}hb terhei és 40—65% évi községi adó mellett papjaikat 
és egyházi segédkezőiket (cantor) is maguk fizetik: akkor világos 
lesz előttünk, hogy ezek nemcsak az egyházmegyének, hanem az 
egyházkerületnek is legszegényebb egyházai közé tartoznak, vagyis 
azok közé, amelyek leginkább reá vannak szorulva segélyre. 

r 

Es van is az egyházkerületnek rendelkezése alat t sok szép ala-
pitvány, amelyekből segélyt nyerhetnének egyházközségeink, ha nem 
volnának magyarok. 

Van a kerületnek iskolák segélyezésére két alapja, az 1884 évi 
kimutatás szerint összesen 232785 f r t 1 9 72 kr nagyságban, nem 
emlitve a szász nemzeti egyetemnek szinte culturczélokra rendelt 
s a királyföldi (ehez tartozik Brassómegye is) összes lakosokat fele-
kezeti és nemzetiségi különbség nélkül illető óriási vagyonát, amely-
ből tényleg csakugyan kapnak a szászokon kivül római kath. (ma-
gyar) és görög kel. (román) iskolák és mi magyar evangélikusok ina 
mégis ot t állunk, hogy egyetlen felekezeti iskolánk sincsen, mert 
mig azt, — egvházker. segélylyel — egyetlen szász egyházközség sem 
adván fel, a legkisebb is — p. o. Bálán 39 lélekkel és 6, mond hat 
tanulóval, Marosvásárhely 368 lélekkel s 11 ev. tanulóval, Nagy-
Enyed 237 lélekkel s 14 ev. tanulóval — fentartani képes vol t : addig 
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a magyar ev. egyházak, segélyt nem kaphatván, egytöl-egjdg álla-
mivá, illetőleg községivé kényszerültek változtatni felekezeti isko-
láikat. 

Ösztöndijakra kiosztott az egyházkerület az 1881—82 évben 
9665 frtot, 1882/88 évben 11157 forint és 50 krt, 1883 84 évben 
13297 f r t 50 krt, és mégis ma ott állunk, hogy nemcsak köztünk 
született s igy állandónak tekinthető intelligentiánk nincsen: hanem 
amint azt már 1874 sept. 3-án ügy a nm. vall. és közokt. minister 
úrhoz, mint a ft. ág. hitv. ev. erdélyrészi egyházkerülethez felter-
jesztett kérvényükben panaszolták az egyházközségek, már papi pá-
lyára képzett fiaink sincsenek, mert az ösztöndijakból már alapit-
ványilag, persze a szász papok közreműködése folytán, ki lesznek 
zárva a magyar tanulók a hagyományozok által. 

Van az egyházkerületnek szegény egyházak és papok segélye-
zésére — nem emlitve a gazdag bevételekkel rendelkező erdélyi 
Gustav Adolf egyletet — az 1884-ki kimutatás szerint három, ösz-
szesen 46729 fr t 31 krra rugó alapítványa. Számítva ennek 5°/o-os 
kamat já t (2339 frt), továbbá a 16000 f r t állami dotatio és a Bal-
dátsy alap e kerületet illető jövedelmének ilyetén czélra szolgáló 
részét, az egyházkerület évi 6889 f r to t fordíthat szegény egyházak 
és papok segélyezésére: s mégis ma ott állunk, hogy a Gustav 
Adolf egylettől elszakadván, 1885 április hó 10-én külön magv. ev. 
gyámintézetet kellett alapitanunk és a düledező templomok, roska-
dozó papilakok és adósságba merült egyházak felemelésére r. kath., 
ref , unitárius atyánkfiaitól kérhetünk és nyerhetünk csak segélyt 
Erdélyben. 

Ezzel szemben mekkora satyra a magyar egyházközségekre nézve 
az, hogy a papi állomás üresedésének idejére esö papi jövedelemnek 
egy részét (intercalare), ők is (igy Újfalu maga 1883-ban 523 f r t 
19'/a krt), azon „Intervall-Fond"-ba fizetik, amelyből Fogaras, mint 
szász nemzetiségében veszélyeztetett egyházközség évenként 250 frt 
állandó segélyezést nyer. 

Az anyagi segélyeztetésből való kiszorittatásunk népünk műve-
lődésének akadályozását is magába zárja. A föconsistorium ugyan 
erre megint azt mondja sokszor idézett feliratában hogy: „nem az 
ösztöndijakban való hiány, hanem a barczasági magyaroknak a ma-
gasabb műveltség i ránt i közönyössége az oka annak, miszerint kö-
zülök oly kevés gyermek adja magát a tudományos pályára." 
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Nem a csángók közönyössége, hanem a szász testvérek ama 
számítással párosult szivtelensége, amelylyel — míg a magyar honi 
evangélikusok p. o. Sopronban más keresztény felekezetüeket sőt 
zsidókat is vesznek fel iskolai tápintézetükbe (alumnaeum) — ők 
saját hitsorsaikat is, mivel magyarok, kizárják onnét, sőt tandijat is 
nagyobbat követelnek tőlük mint saját fiaiktól: oka annak, hogy 
mig a brassómegyei 27000 szász evangelikus bővében van a tudo-
mányosan képzett férfiaknak, addig a 17000 magyar ev. lélek kö-
zül alig hagyja el minden 4—5 évben egy bevégezve a középisko-
lákat, arra pedig, hogy egyetemi tanulmányokat folytasson, talán 
minden 15—20 esztendőben szánjáé i magát egy-egy i f jú ; innét van, 
hogy csakugyan igaz amit a főconsistorium mond még mindig ugyan-
azon felterjesztésében: „Selten genug haben, ungeachtet wiederhol- 
ter Einladung, Kinder aus jenen ung. Gemeinden, jene (ev.) Schulen  
aufgesucht"; hiszen az lS77-ik év óta csak egyetlen magyar ev. 
gyermek folyamodott a brassói szász iskolai igazgatósághoz tandí j -
elengedésért s még ezt is elutasították minden jó bizonyítványa 
mellett kérésével, a minek következtében ez az iskolából kilépni és 
iparos pályára menni kényszerült. 

Ellenben a vegyes nemzetiségűek házasságából származott gyer-
mekeket s azon szászokat, kik az áll. iskolába küldik fiaikat; ma-
guk kínálják meg tandij-elengedéssel s egyéb kedvezménynyel, 
csakhogy a magyar nyelvű iskolából a maguk iskolájába von-
hassák. 

Az anyagi segélyekből való kizáratásunknál azonban sokkal ve-
szedelmesebb akadályát képezi népünk művelődésének a papválasz-
tási szabályzat, melynek hátrányos volta a fent idézett miniszteri 
rendeletben kiemeltetet t . 

Igaz, hogy erre a főconsistorium folyton idézett 1875 jul 30-án 
578 sz. a. azt válaszolta, hogy a „választhatóság köre az egyházi 
törv. 212 §-a által az ev. hittudományoknak az egész magyar biro-
dalom területén levő jelöltjeire kiterjesztetett ." Azonban a főcon-
sistorium ezen nyilatkozata, valamint az egész 212 §. csak phrasis, 
mert bár igaz, hogy ezen § szerint a magyarhoni ev. egyházkerü-
letek papjelöltjei is jogosítva vannak a papi állomásokra pályázni, 
de épen olyan igaz az is, hogy ezeknek az erdélyrészi kerületbe 
való bejutását a szász consistoriumok, a kezökben levő kijelelési 
jog (canditatio) felhasználásával, megakadályozni teljes erejökből 
törekesznek. Nem elég. hogy a pályázati hirdetéseket csak a ma-

5 
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gyarok előtt ismeretlen „Siebenbürg, deutsch. Tageblatt "-bau teszik 
közzé s hogy a német nyelv tudásának kikötése által a magjmr-
honi ev. egyház jelöl t jei t a pályázástól e l ret tenteni próbálják, ha-
nem azt is megteszik, hogy őket — a mint ez Kis-Kapuson és Új-
faluban tö r t én t — minden ok nélkül, vagy egyenesen a törvény 
ellenére, vagy annak elcsavarásával a jelölésből egyenesen kizárják, 
s olyatén egyéneket vesznek fel melléj ök a canditat ioba s választa-
nak meg papokul, a kik még taní tó i oklevéllel sem bírnak, sőt né-
ha csak 4—5 gymnasialis osztályt végeztek. 

Már maga az a mód, a melyei a consistoriumok kegyeltjei 
állomásokba jutnak, annál inkább a magaviselet, a melyet abban 
tanúsí tanak, teljesen a lkalmat lan arra, hogy a vallás szolgájá-
nak s az ál tala szolgált vallásos erkölcsi üg}mek kellő t iszteletet 
szerezzen. 

S épen ilyen alkalmatlan a vallásos erkölcsi érzület megszilár-
dítására, a vallásos szertartásoknak azon, az egyházi hatóságoknál 
szinte hihetet len kicsinylése is, a melylyel szász testvéreink egyhá-
zi ünnepélyeinket nevetségesekké sőt botrányosokká teszik. Csak 
néhány esetet idézünk : 

A hosszúfalusi pap beiktatásakor az esperes rövid beszédet in-
tézet t a hivekhez s többek közt azt mondá, „hogy minden vidék az 
emberre a maga nyom rá nyom.11 Halk moraj vonult végig a hall-
gatóság között a zsúfolásig megtel t nagy templomban. Midőn pedig 
az esperes folytatólag igy szólt: „a rám húzott hatalomnál fogva" 
akkor a hátulsó sorokon erőt vett a kaczagás, az első sorokban 
ülök pedig zsebkendőiket vet ték elő. A krizbai papi beigtatás alkal-
mával azt mondot ta az esperes: „Szép bekecs állapotban volt az 
eklézsia a Szakadádra elkóczozott Jakab tiszteletes ur idejében", amire 
a hossufalusihoz hasonló derültség következett . A türkösi egyház-
község templomot épitvén, annak felszentelésére ki ment az esperes 
és a szokásos szertartások között azt m á n i a „én ezt a templomot 
a közhasználatnak ezennel átadom, menjetek be nagy ihntóságyul 
a templomba" : de ez még nem volt elég. Midőn az ünnepélyes alkalom 
örömére rendezett diszebédnek vége volt, melyen az esperes ő fel-
ségét mint osztrák császárt él tet te , az esperes, mielőtt eltávozott, 
a templomot bezárat ta és meghagyta, hogy az zárva maradjon, mert 
benne isteni t iszteletet t a r t an i nem szabad. Okait az esperes urnák 
még mai napig sem tudjuk, de lehetetlen leirni azt a jelenetet , 
mely erre a kijelentésre következett. A hivek boszanko Itak, né-
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melyek átkozódni kezdtek, mások kaczagtak, s igy végződött az ün-
nepély. 

Nem jutna eszünkbe, az ilyen apró nyelvbotlásokból származó 
sajnálatos eseteket sérelmekül hozni fel, ha azok minden egyes es-
peresi functióval járó egyházi ünnepélyünkön következetesen elő 
nem fordulnának s ama maguknál fontosabb igazságot nem tartal-
maznák, mely szerint szász testvéreink az egyházi kormányzatot il-
lető exclusivitásukat fentar tani még ilyen áron, a magyar ev. egy-
házi ünnepélyeken előálló botrányok árán, a magyar evangélikusokat 
illetőleg még azok lelki érdekeinek rovására is készek. 

De tetőpontját éri el egyházi hatóságainknak népünk vallásos 
erkölcsi fejlődése i ránt való közönyössége azon figyelmetlenségben, 
a melylyel a községi vagy az áll. iskolákba járó gyermekeink vallá-
sos oktatását teljesen a maga sorsára hagyják. Csak egy példát aka-
runk részletesen elmondani. A Hosszúfaluban, tehát a csaknem tisztán 
ev. csángó lakosokkal megrakott hét falu közepében felállí tott áll. 
felső népiskolában több mint tiz éven keresztül nem működött ev. 
hit tanitó. Végre a nm. m. kir. vall. és közokt. miniszter ur f'elhivta a szász 
püspököt az ez ügyben teendő intézkedésekre; hangsúlyozván azt, 
miszerint az egyházker. évenként 16000 fr tnyi államdotatiot kap s 
igy annálinkább megvárható tőle az állami iskolába járó ev. gyer-
mekek vallásos oktatásáról való gondoskodás. A főconsistorium erre 
felhivta a hosszúfalusi egyházközséget, hogy a szóban forgó iskola 
ev. növendékeinek vallásos oktatásáról gondoskodjék. A hosszúfalusi 
egyház, melynek papja a hivek nagy számánál (2775) fogva igénybe 
vehető e czélra nem volt, hajlandónak nyilatkozott vallástanitó 
beállítására, ha az egyházkerület annak fizeteséhez valamely csekély 
összeggel járul, minekutánna maga az egyházközség kedvezőtlen 
anyagi helyzeténél fogva, mely 1367 f r t 96'/2 kr. terhet mutat tel, 
ezt egyedül teljesen fedezni nem képes. A főconsistorium erre azt 
felelte, hogy nem ad semmit és többé nem is törődött az egész 
kérdéssel. Az áll. felső népiskolába járó ev. gyermekek pedig azután 
sem részesültek vallásoktatásban mindaddig, mig a főconsistorium-
nál könyörületesebb kormány e czélra segélyt nem adott. Ellenben 
az amúgy is gazdagon fizetett szebeni szász papnak Capesiusnak, 
azért, hogy a szebeni katonai növeldében levő ev. fiukat hetenkint 
1 órában okta t ta a vallásban, jóllehet a kormány ezért amúgy is 
elég gazdagon, órájaért 1 fr t jával (jobban, mert egész évre 50 frfi-
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jávai) díjazta őt, még ezenkívül az egyházkerület is évi 30 fr tot 
szavazott meg. 

Amint Hosszúfaluval, épen oly keveset törődtek a szász consis-
toriumok más magyar egyházak gyermekeinek is vallásos oktatásá-
val. Nálunk megszokott dolog az, hogy mindenféle felekezetű taní-
tók keresztül-kasul oktat ják ev. gyermekeinket vallásra és végeznek 
ev. egyházi functiókat. így p. o. Újfaluban és Krizbán ref. községi tanítók 
végezték az istenitiszteletet a félévig, illetőleg egy évig t a r to t t papi 
állomás-üresség alatt . Hosszúfaluban a közs. elemi népiskolában egy 
esztendeig róm. kath. közs. tanitó, a pürkereczi áll. ell. iskola I-ső 
osztályában 4 hónapig egy róm. kath. áll. tanitó végezte az ev. val-
lástani tást ; ugyancsak Pürkereczen az áll. el. iskola első vegyes 
és IV—VI leányosztályában — az első osztályban mint az előbb 
emii tet t rom. kath. tani tó utódja — mai napig is egy ref. állami 
tanitó végzi az ev. hi toktatást . 

Az ily viszonyoknak természetes kifolyása aztán az olyan val-
lástudomány, aminőt az egyik áll. iskola magyar ev. gyermekei 
árultak el, midőn az iskolalátogató lelkész ezen kérdésére: „Mondd el 
a Szentháromság személyeit"; igy feleltek: „Az Atya, a Fiu és a 
Szűz Mária"! 

D) Az összes brassómegyei ev. m. egyházak között, a legsaját-
ságosabb egyházjogi helyzetet ezen erdélyrészi ev. egyházkerületben, 
a brassói magy. ev. egyházközség foglalja el. Ezen egyházközség ere-
detileg, némely irók állítása szerént, az egész brassói magyarságot 
magában foglaló, teljesen önálló egyházközség volt, és csak később 
j u t o t t a brassói szász egyházközségnek felsősége alá. 

Tény az, hogy már 1572-ben külön temploma és iskolája, külön 
papja és taní tója volt ; de hogy a brassói szász ev. egyházzal minő 
viszonyban állt, az nem eléggé világos. A 18-ik században ugyan-
azon sorsban találjuk, mint a falusi egyházakat: a brassói szász ev. 
egyháznak hatalma alatt . Volt 1572-től szakadatlanul ekkor is kü-
lön papja és tanítója, külön temploma és iskolája, külön temetője, 
külön anyakönyve, külön pénztára és ennek kezelésére két külön 
gondnoka s van nyoma annak, hogy — törvényesen-e, azt nem lehet 
tudni — némely belügyeiben az ecclézsia gyűlés szabadon intéz-
kedett. Az 1842-ik évi magyar papi társaság alakításában, továbbá 
az !844évi, majd az 1847-ik évi mozgalomban, a brassói magyar ev. 
egyház papja, Korodi Pál is részt ve t t : de mig a falusi magv. ev. 
egyházak 1848-ban ezen mozgalom folytán némi jogokat nyertek, 
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mint p. o. a papi nevezetet lelkészeik számára, maguknak a szabad 
papválasztás jogát, addig a brassói magy. ev. egyházközség, most 
már egyedül, társaitól elválasztva tovább is a régi, teljesen aláren-
delt viszonyban t a r t a to t t , papja akit hívei legrégibb adata ink sze-
rint, mindig „papnak" és nem „káplánnak" ta r to t tak és neveztek 
és a ki a XVIII. században a szász egyháznak — természetesen a magy. 
ev. egyház hozzájárulása nélkül hozott határozata szerint — a brassói 
szász papnak rang szerint utolsó káplánja volt, ezután is, habár az 
„utolsó" epitheton nélkül, káplánja maradt a szász papnak. I t t egy 
ideig újra homályos a brassói magy. ev. egyház alkotmányának fej-
lődése. Valószínű, hogy változatlan maradt 1855-ig, a midőn az er-
délyrészi egyházkerület uj a lkotmányt kapott s eszerint a brassói 
szász egyház is újra szervezkedett, lényegileg a mostani alkotmá-
nyos állapotok szerint. 

Az 1877-ik évben e brassói szász presbyterium egy helyi sza-
bályzat-tervezetet (Localstatutum) készített, a közte és a brassói magy. 
ev. egyház, valamint még más három külvárosi szász egyház, u. n. 
„filia" közt létező viszony törvényes szabályozására. Ezen tervezet-
ben el van ismerve, hogy a brassói magy. ev. egyház, valamint a 
külvárosi szász ev. egyházak is eleitől fogva alárendeltségi viszo-
nyukban is bizonyos önállósággal birtak, különösen a vagyon keze-
lést illetőleg és hogy a viszony, mety az anya és leány egyházak 
között létezik, eddig még (1877-ig) nem volt törvényesítve s épen 
ezért ezen törvényesités czélja a presbyteriumnak, ezen, az egyház 
ker. gyűlés szentesítése alá terjesztendő helyi szabályzat-tervezettel. 
Ezen „Localstatutum" a szász presbyterium és képviseleti gyüles ál-
tal megállapit tatván, az 1880-ik év nov. 16-án a főconsistorium ál-
tal szentesit tetett . Ezen „Localstatutum szerint a brassói magyar 
ev. egyház egyházjogi helyzete a következő. 

Van külön temploma és paplaka, melyet saját erejéből építet t , 
iskoláját államivá változtatni kényszerült, van külön papja, a kinek 
a szász egyház évi 109 f r t 44 kr t fizet, a magvar ev. egyház külön önálló 
pénztárából pedig a lakáson és stolárékon kivül 775 f r t 56 krt, tehá t töb-
bet, mint 10-szer annyit kap: van az áll. iskolába járó gyermekek 
vallásos oktatására külön tanítója, a ki a szász egyháztól évi 41 
f r to t és 4 öl tűzifát kap, a magyar egyház külön pénztárából pedig, 
2 99 f r to t és lakást, tehát mintegy nyolczszor annyit és mégis ugv 
papját, mint taní tó já t a szász egyház képviselő gyűlése választja. 
Van külön anyakönyve, külön pecsétje, külön temetője, egészen kü-
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lön pénztára és birtoka, a brassói szász egyháznak fizet egyházigaz-
gatási költségekre, a szász presbitérium pénztárába évi 21 frtot , de 
ő maga nem kap tőle semmit, kivéve a papjának és taní tójának 
kiszolgáltatott és fentebb megnevezett fizetési pótlékot. 

A szász presbyteriumban ül a m. papon kivül, még egy ma-
gyar tag, a ki t a szász képviselő gyűlés választ. Ezen szász egyházi 
képviselő gyűlésben 140 tag között ül 10 magyar tag, vagyis a 
magy. egyházközség által választott m. egyháztanácsnak fele. A magy. 
egyház egyetlen képviselő testülete a 20 tagból álló egyháztanács, 
mely az egyházközség tagjai által választatik. Elnöke mint 21-ik 
tag, a magyar pap. Választ vagyonának kezelésére két gondnokot, 
azonkivül az elnök mellé egy világi elnököt. Hatáskörébe tartoznak 
mindazon teendők, amelyek az önálló egyházaknál a presbyterium, 
valamint azok is, melyek önálló egyházaknál a képviselő gyűlés 
hatáskörébe tartoznak. Ezen teendőkre nézve azt mondja a „Local-
s t a tu tum" , hogy első sorban határoz azokban az egyháztanács. Ezen 
pont jelentése fölött 1884-ben nézeteltérés t ámadt az egyházta-
nács elnöke és két gondnoka között. A két gondnok pana szszal 
j á ru l t a szász presbitérium elé 1884 decz. 29-én, a miat t , hogy 
az elnök az egyháztanács határozata i t a szász presbyterium jóváha-
gyásának kikérése nélkül ha j t j a végre és bizottságot kért ez ügy-
nek megvizsgálására. A szász presbyterium saját elnökének vélemé-
nyezése ellenére elutasí tot ta a panaszlókat, kénytelen levén elfo-

gadni a magyar papnak azon felfogását, mely szerint a „Lokalsta-
tu t " 9 §. 2-ik pont ja értelmében, csakis azon határozatok terjesz-
tendők fel a presbyteriumhoz jóváhagyás végett, amely határozato-
kat ily czélból az egyházi alkotmány 67 §-a értelmében az önálló 
egyházak is felterjesztenek: ellenben a Lokals tatutum azon hatá-
rozmánya, mely szerint az egyháztanács a törvény által hatáskörébe 
uta l t ügyekben „első sorban" (in l - ter Reihe) határoz, csak anyi t 
jelent, hogy ezen határozatok ellen fellebbezni lehet és ekkor határoz 
a presbyterium másodsorban. 

r 

Es igy a brassói magy. ev. egyházközség — ha saját tagjai 
nem fellebbeznek határozatai ellen — épen oly szabadsággal intéz-
kedik belügyeiben, mint akármely önálló egyházközség. Azonban a 
brassói magy. evangélikusoknak, saját maguk által fizetett papjuk 
és taní tójuk választásából való kiszorittatása, — papjuknak, aki épen 
ug}^ végez teljesen önállóan minden papi functiót , min t más önálló 
egyházak papjai, a káptalanból való kizáratása és a brassói szász 
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pap káplánjává tö r tén t lealacsonyitása, — a magyar egyházközségnek 
és lelkészének az esperességi gyűlésről s minden egyéb egyházi gyű-
lésekről való kiszorit tatása mind oly sérelmes intézkedések, me-
lyekbe az egyház belé nem nyughatik, annál kevésbé, mivel az u. n. 
anyaegyház a m agy. n. n. leány egyházközséggel való bánásmódja által , 
meglehetősen kiérdemelte a mostoha nevet. 

Nem emlékezünk meg a legrégibb időkről, midőn a magy. egy-
ház papjait egymásután küldték számkivetésbe és a brassói felleg-
vár börtönébe saját szász hitsorsosai, köztük különösen a brassói 
szász pap, akit a brassói m. papok fölött gyakorolt zsarnokoskodá-
sáért Apafi Mihály fejedelem keményen megdorgálni kényszerült : 
csak annyit emiitünk fel, hogy a brassói városi tanács nemcsak semmi 
bajában segélyére nem sietet t a brassói szász egyházzal együt t az 
u. n. brassói magy. leányegyháznak, hanem ahol csak lehetet t , meg-
ró viditette anyagi helyzetét. A XVII-ik század elején maga a luth. 
városi tanács vette el a luth. magyarok templomát, hogy azt a római 
katholikusoknak adja. Néhány évvel az 1 773-dik esztendő előtt a 
brassói magy. evangélikusok templomot akar tak ép i ten i : a városi 
tanács bet i l to t ta azt, utasí tván őket, hogy a szász templomba jár-
janak s midőn ők a szász templomot használni kezdették, a szász 
testvérek belépti di jakat követeltek tőlük, ami azonban életbe még-
sem lépett. 

De tekintsünk a közelebbi időkre. Az 1880-ik évben a szász 
egyház a szász gymnasiumon lévő magyar tanszéket, mely ed-
dig a magyar papi állomással folyton összeköttetésben volt, min-
den kárpótlás nélkül elválasztotta, a mi által a magyar pap évi 
210 frtot vesztett o. é.\ az alumnátusból s az anyaegyház többi hu-
mánus intézményeiből a magy. egyház tagjai k izára t tak ; a t akarék-
pénztár évenként bizonyos — ezret meghaladó — segély-összeget 
szokott adni az anyaegyháznak, — a 3 szász leányegyház ebből mindig 
kap arányosan, a magyar egyház soha; a 3 szász leány egyháznak az 
az anyaegyház iskolát, kisdedóvodát segit áll í tani és fentar tani , — a 
magyar egyház, midőn a hetvenes években felekezeti iskolájának 
gyengesége mia t t a tanfelügyelő u t ján meginte te t t és iskolájának 
bezárásával fenyegettetett , az anyaegyháztól egy krajczár segélyt 
sem kapott és iskoláját bezárni kényszerült; 1884 temploma fen-
állásának századik évfordulóját ülvén, de meg a szükségtől is kény-
szeríttetvén. a paplakon, a templomon, a templomban nagyobbszerü 
javításokat te t tek a brassói magyar evangélikusok, — folyamodtak 
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segélyért a városi tanácshoz, de egy krajczárt sem kaptak; kevéssel 
előbb folyamodott a róm. kath. egyház és 400 frtot kapott; ugyan-
akkor folyamodott a magyar egyház a szász anyaegyházhoz is, de 
szemrehányásokkal te l t határozatban e lu tas i t t a to t t ; egy időben vele 
hasonló czélra kérelmezett az egyik szász filia és az anya-
egyház részéről tetemes segélyben részesült. Végre a jelen év július 
elején elhatározta a szász presbyterium, hogy a szász filiák-
ban állomásokat szervez, a hol a szegény gyermekek ingyen 
tejet kapjanak: a magyar egyház e jótéteményből megint kima-
radt. Ezen és ezekhez hasonló sérelmek már régen elkeserítet-
ték a magyar egyházat és megérlelték benne azt az elhatározást, 
hogy a mostoha anya fojtogató karjai közül menekülni kivan. Csakhogy 
azt az összeget, melyet a szász egyháztól papja és taní tója kapott , 
nem tud ta sehonnan előteremteni, hogy lemondhasson a szászoknak 

r 

kegyéről. Es innen magyarázható meg, miér t nem csatlakozott 
1875-ben a magyar esperességi mozgalomhoz, miér t válaszolta a 
főconsistoriumnak, amelytől 1876 febr. 1-én 281-ik sz. a., ugy m i n t 
a többi magyar egyházak, szinte megkérdezte te t t : akarja-e magyar 
esperességet vagy nem, i lyeténképen: „ tekinte t te l különösen anyagi 
helyzetére, jelenleg nincs azon helyzetben, hogy az anyaegyházhoz 
való viszon}'át felbontva, egy más esperességhez csatlakozzék." Meg-
jegyzendő i t t , hogy a főconsistorium, — midőn az egyházkerület a 
kötelékén belül felállítandó külön magy. ev. esperesség eszméjét 
elvetette, ellenben „az egyházkerületből való teljes kiválást, mivel 
ily ügyek a confessio augustana ama nagy ev. elve szerint vi liumana 
el nem intézhetők, azon egyházaknak, melyekben a szakadási vágyak 
a gyógyithatat lanságig fokozódtak, megengedte" — ezen határozatról 
1877 okt. 4-én 1710 sz. a. a brassói magy. ev. egyházat is érte-
sítette, jogot adván ezáltal nézetünk szerint, a brassói magyar ev. 
egyháznak is, az egyházkerületből esetleg leendő kiválásra. 

Midőn 1879 szept. havában a brassói magyar ev. lelkész Hor-
nyánszky Gyula meghalálozott, az egyházközség curatora fel tet te a 
kérdést a közgyűlésen, „nem látja-e még elérkezettnek az egyház-
község az időt, az anyaegyháztól való elszakadásra." Az egyház-
község nem akar t lelkész nélkül menni bele ebbe a nagy munkába. 
Midőn a jelenlegi lelkész állomását elfoglalta, az egyháztanács 
1882-ben 3 ülésben egymásután egyhangúlag kimondta az elszakadást 
és önálló egyházzá való alakulást. Egyúttal a 319 f r t 44 krból a 
már ekkor 109 fr t 44 krra szállott papi és 41 f r t s 4 öl fa tan í tó i 
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fizetés pótlására, melyet a szászoktól elszakadásuk esetére tovább is 
kapni nem remélhettek, gyűjtést indí tot tak alap képzésére, mely 
jelenleg 2500 frtig áll. Az önállósítás i ránt 882 jul 3-án benyújtott kér-
vényre az anyaegyház azt határozta, hogy a kiválás ellen kifogása nincsen. 
Ellenben a szász főconsistorium 1883 sept. 20-án semmis okokból 
a brassói magyar egyházat kérelmével elutasította. Okai a követ-
kezők vol tak: 1) Az önállósítandó egyházközség, a régi egyházköz-
ség közepében vagy azt keresztező, vagy azét nagyságban fölül-
múló terüle te t igénybe nem vehet. 2) Az önálló egjdiázközségnek 
felekezeti iskolával kell birnia. 3) Valamely egyházközség alkotásá-
nál egyedül az anya- vagy nemzeti nyelv nem lehet irányadó. 

Ezen tagadó válaszra a brassói magy. ev. egyháztanács újból 
kérvénynyel felelt, 1883 decz. 8-án kijelentvén, hogy szándékától el 
nem áll; az anyaegyház és az esperesség újból pártolólag terjesztette fel, 
a főconsistorium pedig; még nem intézte el azt, bár 1882 jul. 3-tól 
kezdve, 4 év mult már el. 

VI. 

A brassómegyei magyar evangélikusoknak 1877-től elindulva 
vázolt helyzete, minden hát rányai mellet t egy nagy előnynyel birt , 
t. i. folytonosan ébren tar tá , sőt fokozta a magyar evangélikusok-
nak az erdélyrészi ev. egyházkerülettől való teljes elválásra irá-
nyuló törekvéseit. Bizton áll i thatjuk, hogy e törekvések, daczára a 
multak nagjr harczainak, daczára a mozgalom nagyon előrehaladott 
stadiumának, daczára annak, hogy nincs magyar ev. ember, a ki a 
teljes elválásnak szükséges voltáról meggyőződve nem volna és 
daczára annak, hogy a valósításához szükséges előkészületek iuté-
zésére a nm. vall. és közokt. minister ur 1883 máj. 3-án 9416 sz. 
a. kelt leirata u tán a lelkészi kör meg is alakult, mégis elaludtak 
volna: ha az egymásra következő ujabb meg ujabb visszaélések ezt 
meg nem akadályozzák. Végre csordultig te l t a pohár s el jöt t az 
idők teljessége. A ta t rangi ág. hitv. ev. egyház volt az, mely a 
szabadság zászlóját, a mindnyájunk egyhangú véleménye szerint 
utolsó harczra, akár győzelem, akár halál lesz eredménye, ú j ra kibontá. 

A kiválás megvalósítására szükséges előkészületek ugyanis be-
fejeztetvén, a ta t rangi ág. hitv. ev. egyházközség presbyteriuma és 
nagy képviselete 1886 jan. 3-án és 10-én egyhangúlag a következő 
határozatot hozta: „A gyűlés mélyen érezvén ezen ügy nagy fon-
tosságát és végleges megoldásának égető szükségét: tekinte t te l arra, 
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hogy egyházi állapotaink az erdélyi ág. h. ev. szász egyházi fen-
hatóság alatt , a helyett, hogy javultak volna, napról-napra rosszabbra 
fordulnak — mer t nyelvünk és nemzetiségünk, egyházkormányzati 
jogaink, anyagi gyarapodhat ásunk, tudományos előrehaladhatásunk, 
vallásos erkölcsi életfejlődésünk elnyomatása egyre tar t , sőt napról-
napra növekedik — egyhangúlag kimondja, hogy az erdélyi ág. h. 
ev. szász egyházkerület kötelékéből ezennel ténylegesen kilép. Ezen 
határozathoz az Összes barczasági magyar ev. egyház községek csatlakoztak, 
kinevezvén képviselőiket az ez ügyben megtartandó magy. ev. conventre. 
Ezen convent 1886 márcz. 25-én t a r t a t o t t meg Brassóban és egyhangú-
lag a külön magy. ev. esperesség mellet t nyilatkozván, a következő hatá-
rozatot hozta: „Miután az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése 
az 1877 évi okt. 3-án kimondotta és az illető ev. magy. egyházközségeket 
föconsistoriuma által 1877 okt. 4-én 1710/1877 sz. a. értesi tet te, 
hogy egy a brassói esperesség magyar hitközségeiből álló külön s 
uj esperesség alakítása, ezen egyházkerületen belül el nem fogad-
ható, ellenben az erdélyi egyházkerület kötelékéből, akár más super-
intendent iába való belépés, akár önálló egyházi testület alakítása 
czéljából leendő kilépése elé ezen egyházközségeknek akadály nem 
görd i t t e t ik ,— miután továbbá a nevezett egyházközségek képviselői-
nek 1878 jan. 8-án t a r t o t t gyűlése, a hivatol t egyházkerületi vég-
zés alapján, az erdélyi ág. h. ev. egyházkerületből való kilépést és 
külön ev. magyar esperességképen valamely magyar püspökséghez 
minél elébb leendő csatlakozást, esetleg önálló egyházkerületté való 
alakulást, el is határozta és ezen határozatáról az erdélyi ev. egyház-
kerüle te t anak idejében értesi tet te , — miután végre a nevezett egyházak 
a jelen év folyamán az erdélyi ág. h. ev. szász egyházkerületből való 
kilépést és külön ev. magyar esperességképen valamely magyar püs-
pökséghez való csatlakozást, esetleg önálló egyházkerületté alakulást 
maguk is k imondot ták: a brassómegyei ág. h. ev. magyar egyház-
községek egyházképviselőinek gyűlése, mint a nevezett egyházközsé-
gek által, a jelzett határozat végrehajtására a lkotot t közeg, egy a 
magyarhoni ág. h. ev. egyetemes egyházzal szerves összeköttetésben 
álló erdélyi ág. h. ev. magyar egyházkerület szervezését óha j t ja és 
ezért, még a jelen gyűlésen külön ev. magyar esperességgé alakul-
ván, addig mig óhaja valósul, a tiszai ág. h. ev. egyházkerülethez 
csatlakozik, megjegyezvén, hogy belügyeit az esperességi fokig az 
erdélyi ág. h. ev. egyházkerület a lkotmánya szerint és nevezetesen 
a házassági válópereket saját egyházi törvényszéke által kívánja 



intézni. Ezen határozat valósitásával a jelen gyűlésen megalakítandó 
magyar esperesség tanácsa bizatik meg, felhatalmaztatván a csatla-
kozás feltételeinek a tiszai ág. h. ev. egyházkerülettel egyetértőleg 
tör ténő megállapítására, valamint mindazon intézkedésekre, amelye-
ket jelen határozat foganatosításához szüségesnek lát." 

Ezen határozat értelmében a gyűlés azonnal egyházmegyei gyű-
léssé alakulván, megválasztotta főesperessé Török József ta t rangi 
lelkészt, egyházmegyei gondnokká (felügyelővé) Gödri János hosszú-
falusi ügyvédet, alesperessé Mihályi Károly apáczai lelkészt s meg-
alakí tot ta az egyházmegyei tanácsot. Az egyházmegyei tanács pedig 
mint végrehajtó közeg, 1886 ápril. 9-én bejelentet te a brassói szász 
consistorium ut ján a főconsistoriumnak, hogy az egyházkerületből a 
brassómegyei magyar ev. egyházak k ivál tak; majd ugyanazon kelet-
tel a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület elnökségéhez fordult ideig-
lenes befogadtatás végett s midőn ezt 1886 máj. 15-én megnyerte, 
működését azonnal megkezdette, kiadván a rendeletet minden ma-
gyar ev. egyháznak, hogy a szász egyházi hatóságokkal minden 
érintkezést azonnal megszakítsanak és a netalán azoktól még érkező 
rendeleteket t iszteletteljes indokolással azonnal visszaküldjék. 

A szász egyházi hatóságok megkisérlették uralmukat erősza-
koskodás által fentar tani . Midőn azonban e szándékuk az egyházak 
ellenállásán hajótörést szenvedett, midőn az egyházak nyakára kül-
dött rendeletek mindenünnen visszaküldettek, és a Csernátfaluba pap-
választás megejtése végett kiküldött szász biztosok kudarczczal voltak 
kénytelenek távozni: akkor észrevették hogy „megítéltettek." A magyar 
esperesség pedig főtisztelendő Czékus István püspök ur főhatósága 
alat t folytatá működését, önállónak ismervén el mindenekelőtt a 
brassói magy. ev. egyházközséget, anyásitván Csernátfalunak Türkös 
nevü filiáját, betöltvén a csernátfalusi és türkösi papi állomásokat, 
megalkotván a házassági törvényszékeket, és egész sorát a szabály-
zatoknak, amelyek az 1886 j un. 3-án t a r t o t t egyházmegyei gyűlés 
jegyzőkönyvében találhatók. 

Idáig segitett minket az Ur ! és most i t t állunk Főtisztelendő 
Egyházkerületi Gyűlés! Szeretve Tisztelt Hitrokonok! hogy fölsza-
baditóink, főt. Czékus István és nm. Péchy Tamás kerület i elnök 
urak ránk nézve áldásos munkájának szentesitéseért s esperességünk 
és a tiszai kerület közti ideiglenes viszony véglegesitéseért, a szá-
zadéves szenvedések által szemünkből facsart könyek között aláza-
tosan esedezzünk. 
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Sérelmeink orvoslását, érdekeink kellő gondozását csak azoktól 
remélhetjük és várhat juk, akik a mieinkkel közös érdekek által 
vezéreltetnek cselekvésükben s ezért jólétünk garant iá i csakis a 
magyarhoni ev. egyetemes egyház egyik kerületében voltak néze-
tünk szerint kereshetők. A térbeni közelség és az elődeinkről ránk 
szállt hagyomány ezen tiszai ev. egyházkerülethez vezérelt bennün-
ket. Oh vajha révpar t ra ju to t tunk volna, vajha rokon szivek vár-
nának i t t reánk a rég nélkülözött testvéri szeretet jóltevő mele-
gével ! 

Jól tudjuk, hogy ha valaki esperességünknek a tiszai egyház-
kerülethez való csatlakozását föltételekhez kötheti , az bizonyosan 
nem mi vagyunk. Eszünkben sincs tehát , midőn bekebeleztetésün-
ket kérjük, kikötésekkel is állni elő. Mindazonáltal, mivel protes-
táns egyházunknak egyik elve a különböző egyedi sajátságokkal 
számolni, mivel továbbá a Főtisztelendő Egyházkerületnek minket 
illető közigazgatási teendőit csak megkönyitjük, ha egyes viszonyaink 
sajátossága által szükségelt különös intézkedésekre eleve figyelmessé 
tesszük: legyen szabad az alábbiakban azon óhajtásokat, melyeket a tiszai 
egyházkerülethez való csatlakozásunkat illetőleg táplálunk, egyes 
pontokban formulázva összefoglalnunk. 

VII. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerülethezi csatlakozásra vonatkozó 
kívánalmai az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerületből kiváló ág. hitv-
ev. egyházaknak: 

1.) Apácza, Krizba, Barcza-IIjfalu, Brassó (magyar), Bácsfalu, 
Türkös, Csernátfalu, Hosszufalu, Tatrang, Zajzon, Pürkeretz brassó-
megyei, valamint mindazon erdélyi ág. hitv. ev. anyaegyházak a 
hozzájok tartozó leány egyházakkal és szórványokkal egyetemben, 
melyek saját törvényes elhatározásokból ezen brassómegjmi egyházak 
közé felvétetni kivánnak, képezzenek egy külön egyházmegyei (es-
perességi) testületet , ezen a néven: „Brassói ág. hitv. ev. magyar 
egyházmegye." 

2.) A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület rendezetét az 1883 évi lőcsei 
egyházkerületi közgyűlésen véglegesen megállapí tot t szövegezés szerint, 
valamint az 1884 évben Nyíregyházán megta r to t t egyházkerületi 
gyűlés meghagyásából ezen rendezethez i r t „ utasí tások"-at egyebekben 
teljesen kötelező erejüeknek ismervén el, a brassói ág. hitv, ev. ma-
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gyar egyházmegye és annak egyes egyházaira nézve tartassanak fenn 
az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület alkotmányának következő 
intézkedései: 

a) A tiszai rendezet III. fej. 21 §-ban körülirt közgyűlés helyett 
a községi nagyobb képviselet. (Lásd az erdélyi alkotmány 48 §-át.) 

b) A papi hivatalok pályázat ut ján töltetnek be, melyet min-
dig az egyházmegyei tanács hirdet, ugyanaz jelel (erdélyi alkotm. 
210 §. 1. 2.) [kizárva az esperes és a gyülekezetek jelelési jogát 
(tiszai rend. 46. §.)] a tiszai rendezet 42. §-a alapján a brassói ág. 
hitv. ev. magyar egyházmegye 1886 jan. 3-án t a r to t t közgyűlése 
jegyzőkönyvének 5 pontjában foglalt határozat szem előtt tartásá-
val. Csak az egyházmegyei tanács által jeleltek hivhatók meg próba-
szónoklatra, A papválasztás vezetésére az egyházmegyei tanács egy 
egyházi és egy világi biztost küld ki. (erdélyi alk. 218 §.) 

c) Az egyházmegyét kormányozza s egyúttal az egyházme-
gyei törvénykezést végzi az egyházmegyei közgyűlés által választott 
egyházmegyei tanács, (erdélyi alk. 95, 99 és 79 §§.) mely alakitta-
tik a tiszai rendezet 139 § értelmében, határozatképessége azon-
ban nem függ a tagok állásától. Az egyházmegyei tanácsnak az esperes-
ségi tisztviselők hivatalból tagjai,elnöksége az egyházmegyei közgyűlésé-
vel azonos, rendes és póttagjai az egyházmegyei közgyűlésen szavazati 
joggal birnak (erdélyi alk. 73 §.) s az egyházi és világi rendből 
egyenlő számban választandók. — Az egyházmegyei tanács évnegye-
denként rendes gyűlést t a r t s azon kivül összehívható mindenkor, 
valahányszor a szükség kívánja (erdélyi alk. 94 §.). Az egyházme-
gyei tanács végzi a tiszai rendezetben előirt összes teendőit az es-
perességi elnökségnek és törvényszéknek. Oly ügyekben az egyház-
megyei közgyűlés nem határozhat, melyek az egyházmegyei tanácsban 
nem lettek tárgyalva. 

3) A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye véglegesen meg-
állapított szervezetéhez készíthessen az egyházmegye tanácsa külön 
részletes szabályzatot és utasítást, mely az egyházkerületi elnökség 
jóváhagyása után, (tiszai rend 7 §.) ugy az egyes egyházakra, mint 
az egész egyházmegyére kötelező érővel birjon. 

4) Azon külön jogok és kiváltságok, melyeket a magyar tör-
vényhozás (1868 43 tcz. 14 §.) az erdélyi ág. hitv. evangélikusok 
számára fentar to t t és biztosított, ezen csatlakozás által nem érintetnek. 

5) Mindazon intézkedések, melyeket a brassói ág. hitv. ev. ma-
gyar egyházmegye, vagy ennek egyes egyházai a tiszai ág. hitv. ev. 
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egyházkerülethez való ideiglenes bekebelezés alat t foganatosítottak, 
a végleges csatlakozás által érvényeseknek s törvényes erővel birok-
nak ismertessenek el. 

6) A házassági törvénykezés, melyet jelenleg a brassói ág. hitv. 
ev. magyar egyházmegye 1886 jun. 3-án ta r to t t közgyűlése jegyző-
könyvének 7 pontjában foglalt határozat, továbbá az „Eheordnung" 
és „Eheprozessordnung der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen" 
szabályoz, kizárólag az egyházmegye jogköréhez tartozik s azt az 
egyházmegye a házassági fő törvényszék mindenkori elnöke, a tisza-

kerületi püspök közvetitésével, az államhatalom jóváhagyása mellett 
maga intézze és rendezze. 

7) A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület évi költségeinek fedezé-
séhez hozzájárulni a brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye egyes 
gyülekezetei csak annyiban legyenek kötelezhetők, a mennyiben e 
költségek az eddigi eg}diázkerületi terheket tul nem haladják. (E 
kivánalom nem vonatkozik a személyi illetékekre.) 

8) A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye az üresedés 
a la t t i papi jövedelem (intercalare) hova fordítását illetőleg a dézsma-
váltságra vonatkozó különös politikai törvények és rendeletek tekin-
tetbe vételével később határozand. 

Eléadtuk kívánalmainkat. A Főtisztelendő Egyházkerületi Gyű-
lés kezében van, hogy teljesitse azokat. Azon boldog reménységben, 
hogy Krisztus ama szavainak: „Kérjetek és megadatik néktek, 
zörgessetek és megnyit tat ik," mi is látni fogjuk valósulását, ma-
radunk 

Főtisztelendő egyházkerületi gyűlés! 
Brasó, 1886 julius 22. 

alázatos szolgái 
A brassói ág. hitv. ev. magyar egyházm. tan. üléséből, 

Az esperes helyet t : 
Deák Sándor, m. k. Gödr i János, m. k. 

jegyző. egyházm. felügyelő. 

Ezen kérvény kapcsán bejelenti az egyházkerületi 
elnökség 

1) hogy folyamodó egyházakat ő hozzá f. évi ápril hó 
9-én intézett kérvényük folytán f. évi május hó 15-én 
967 sz. a. kelt intézvényével a tiszai egyházkerület köte-
lékébe ideiglenesen s üz egyházkerületi gyűlés jóváhagyá-
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sáliak fentartása mellett befogadta s azok felett a kor-
mányzatot tényleg átvette, — 

2) hogy ugyanakkor az erdélyi ág. h. ev. püspököt s 
általa a főconsistoriumot értesitette arról, miszerint ezen 
egyházak az ő főhatósága alól kiválván, a tiszai eg}diáz-
kerülethez csatol tat tak; annak folytán bemutat ja az er-
délyi főconsistoriumnak erre 1886 évi junius 16-án 1138 
sz. a. kelt válaszát, mely szerint ezen főtanács Apácza, 
Bácsfalu, Csernátfalu, Türkös, Hosszúfalu, Krizba, Pürke-
recz, Tatrang, Újfalu és Zajzon egyházközségek kiválása 
ellen kifogást nem tesz, csupán azt kivánja, hogy a nm. 
vallás és közokt. m. kir. minister urnák 1883 évi 9416 sz. 
rendelete, nemkülönben az illető egyházaknak az elszaka-
dás tárgyában hozott határozatai vele közöltessenek (mi a 
brassói főesperes jelentése szerént megtörtént), — ellen-
ben a brassói magyar egyházra nézve az elválás i ránt i 
beleegyezését meg nem adja, azon okból, mert szerinte 
ezen egyház, mint leányegyház ily határozat hozatalára jo-
gosítva nem volt, s ezt megelőzőleg a brassói szász a i ^a -
egyháztól való különválását s anyaegyházzá alakulását kell 
kieszközölnie. 

3) Jelenti továbbá az elnökség, hogy az erdélyi egy-
házak befogadtatása tárgyában a kerületben lévő összes 
esperességeket megkérdezte s azok mindnyájan a csatlako-
zásba való beleegyezésöket nyilvánították, — s végül 

4) hogy ezen nagyfontosságú ügynek s a csatlakozás 
feltételeinek bizottságilag leendő előkészítése végett az 
egyházkerületi elnökség vezetése mellett az esperességek 
elnökei, valamint a csatlakozó egyházak küldöttei f. évi 
augusztus 17-dik napján Késmárkon tanácskozmányt tar-
tottak, melyben közmegegyezéssel megállapit tatot t az e 
tárgyban hozandó határozati javaslat. 

Ezen bizottsági javaslat az egyházkerületi gyűlésben 
felolvastatván, s az ügy fontosságához mért komoly s be-
ható megvitatás tárgyává tétetvén, csekély módosítással 
úgy egészben, mint részleteire nézve elfogadtatott s egy-
házkerületi határozat erejére emeltetett , amint következik: 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület közgyűlése élénk 
részvéttel értesül azon küzdelmekről, melyeket erdélyi ma-
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gyar hitsorsosainknak hitök s magyar nemzetiségök meg-
tartása, egyházi s egyéni jogaiknak elismerése s érvé-
nyesítése végett, a felettök felsőbséget gyakorló szász 
nemzetiségű saját hitrokonaik ellenében hosszú időn 
keresztül vívniok kellet t ; sajnálattal lá t ja továbbá az 
előterjesztett adatokból, hogy az erdélyi ev. szász egyház-
kerület a változott viszonyok, a magyar egyházak ismé-
tel t kérelmei s előterjesztései és a kormánynak komoly 
figyelmeztetései daczára ezen egyházak irányában követke-
zetesen oly eljárást tanúsí tot t s tanusit ma is, mely nem 
csak a testvéri szeretet, és a valódi protestantismus alap-
elvét képező jogegyenlőség törvényével homlok egyenest 
ellenkezik, de sőt ezen egyházak szellemi s anyagi legfon-
tosabb létérdekeit figyelmen kivül hagyja s veszélyezteti; 
ugyanazért teljesen méltányolva folyamodó egyházaknak 
az eddigi, úgy protestáns hitéletük, mint magyarságukra 
nézve károsnak bizonyult egyházi felsőbbségi kötelékből 
való kiválásuk s egyházkerületünkhöz való csatlakozásuk 
iránt törvényes alakban nyilvánult kívánságukat s tudo-
másul véve az erdélyi ág. hitv. ev. Landesconsistoriumnak 
1877 évi október 4-én 1710 sz. a. s 1886 évi junius 16-án 
1138 sz. a. kiválás i ránt i beleegyezést magában foglaló 
nyilatkozatát, folyamodó egyházakat a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület kötelékébe, esperességeinek egyhangú hozzá-
járulása mellett ezennel befogadja s az egyházkerületi 
elnökségnek f. évi májushó 15-én 967 sz. a. a csatlakozás 
iránt t e t t intézkedését ezennel jóváhagyja s megerősíti. A 
bekebelezés feltételei s végrehajtása tárgyában folyamodó 
egyházak kívánalmainak méltányos figyelembe vétele s az 
ügynek minden oldalról tör tént beható megvitatása után, 
következő határozatok hozattak : 

1.) A Brassó megyében fekvő apáczai, barcza-ujfalusi, 
bácsfalusi, brassói (magyar), csernátfalusi, hosszúfalusi, kriz-
bai, pürkereczi, tatrangi, türkösi és zajzoni ág. hitv. ev. 
anyegyházak a hozzájok tartozó leányegyházakkal s szór-
ványokkal együtt, „Brassói ág. hitv. ev. magyar esperesség" 
név alat t külön egyházmegyét képeznek, mely mint a Ren-
dezet 112 §-ában megnevezett 8 esperességgel egyenjogú 9-ik 
esperesség, a tiszai ág. liitv. ev. egyházkerületbe bekebeleztetik. 
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2.) A tiszai egyházkerületben érvényes 1883 évi Ren-
dezet és 1884 évi Utasítások, valamint az azok kiegészí-
téséül szolgáló határozatok és rendeletek, a brassói ág. h. 
ev. magyar esperesség és annak egyes egyházaira nézve kö-
telező erejüeknek mondatnak ki. 

S habár egyházkerületünk azt óhaj to t ta volna, hogy 
azon önkormányzati rendszer, mely a magyarhoni protes-
táns egyházban fenáll, a bekebelezett egyházakra is teljes 
egészében s minden kivétel nélkül alkalmaztassék, mert ez 
nemcsak lehetővé te t te egyházi életünknek az egyéni 
jogok teljes érvényesülésének alapján kifejlesztését, in-
tézményeink megizmosodását, — nemcsak főeszközlője volt 
annak, hogy egyházunkat s annak tagjai t erősen nyil-
vánuló közszellem hat ja át, de sőt válságos időkben hazánk 
alkotmányának is védbástyául szolgált : mindazonáltal 
tekintetbe véve az átmenet nehézségeit, s figyelemmel a 
bekebelezett egyházak múlt jára és sajátszerű viszonyaira, a 
kerületünkben fenálló „Rendezet" és „Utasítások" követ-
kező módosításokkal lesznek a brassói magyar esperesség-
ben alkalmazandók: 

a) A mi az egyházi közgyűlés tagjai t illeti, az egy-
házkerületünk egyházaiban fennálló általános szavazatjog az 
egyházi ügyek i ránt i érdeklődésnek minél szélesebb körre 
való kiterjesztése szempontjából üdvösnek bizonyult ugyan, 
azonban egyházkerületünknek nincs kifogása az ellen, hogy a 
bekebelezett községekben az egyházi közgyűlés tagjainak 
száma leszállittassék s az képviseleti alapon szerveztessék, 
oly feltétel mellett, hogy ezen képviselet aránylag elég 
nagyszámú tagokból alakuljon s a közgyűlés legfontosabb 
tárgya t. i. a lelkészválasztás az egyháztagok összességének 
jogkörében megmaradjon. Minélfogva határozatilag kimond-
ja : hogy a „Rendezet" 21 §-a a brassói magyar esperesség 
egyházaiban hatályon kivül helyeztetik s helyébe követ-
kező intézkedés lép: 

„A közgyűlés áll a felügyelő és lelkészből, illetve ahol 
többen vannak, a lelkészekből, a tanár és tanítókból, to-
vábbá ott hol a hivek száma a 300-at meg nem haladja, 
az egyháznak minden nagykorú vagy kiskorú, de önálló 
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háztar tással biró és az eg} házi terheket viselő férfi tagjaiból, — 

ott pedig hol a hivek száma a 300-at meghaladja» 
az egyház ezen férfitagjai által választott képviselőkből, — 
kiknek száma 

300—500 lélekkel biró egyházakban 40 
500—1000 lélekkel biró egyházakban 60 

1000—1500 lélekkel biró egyházakban 80 
1500—2000 lélekkel biró egyházakban 100 
2000 léleknél többel biró egyházakban pedig 140-ben 

ál lapi t ta t ik meg. 
Ezen testület hatáskörébe tartoznak a „Rendezet" 

ál tal a közgyűlés illetékességéhez utal t ügyek, kivéve a 
rendes lelkész választását, melyre nézve az egyháznak min-
den nagykorú vagy kiskorú, de önálló háztartással biró s 
az egyházi terheket viselő férfitagjai egyenlő szavazati 
joggal birnak." 

b) Egyházkerületünkben a papi hivatalra való kijelölési 
jog a gyülekezeteknek féltékenyen őrzött autonom jogát 
képezi, melyre a felsőbb hatóságnak semmi befolyása nincs, 
s az esperes joga legfölebb arra szoritkozik, hogy az egy-
ház által kijelöltekhez még egy egyént adhat jelöl-
tül. Tekintve azonban folyamodó egyházaknak egyházke-
rületünk s a magyarhoni többi egyházaktól távol fek-
vését, a gyülekezetek alig lesznek azon helyzetben, 
hogy általuk ismert alkalmas egyéneket hozzanak kijelö-
lésbe, — minél fogva e jognak egy felsőbb, tágasabb lát-
körrel biró hatóságra való átruh azasa a brassói esperes-
ségre nézve czélszerünek látszik. Azonban azon javaslatot, 
melyszerint a kijelölési jog az egyházmegyei tanácsot 
illesse, egyházkerületünk még sem fogadhatja el, egyrészt 
azért, mert az egyházmegyei tanács intézvényét az 
alább kifejtendő okoknál fogva az egyházi alkotmá-
nyunk rendszerébe beilleszthetőnek nem tar t ja , s más-
részt főleg azért, mert a kijelölésben való részvétel-
től az érdekelt egyházat teljesen kizárni sem czélszerünek, 
sem igazságosnak nem lá tná s ugyanazért a kijelölést egy 
oly bizottságra ruházza, melyben a döntő elhatározás az 
esperesség közegei részére biztosittatik ugyan, azonban az 
érdekelt egyházaknak is némi befolyás engedtetik, s a je-
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lölésből a Rendezet által előirt minősitéssel biró egyének 
ki nem zárhatók. 

Az előadott okoknál fogva tehát a Rendezet 46, 47, 
48 §§. a brassói magyar esperességben hatályon kivül he-
lyeztetnek s azok helyébe következő szabályok lépnek. 

„A papi hivatalok pályázat ut ján töltetnek be, me-
lyeket az esperességi elnökség hirdet." 

„A pályázók közül az esperességi kijelölő bizottság a 
„Rendezet" 42 §-ában meghatározott minősitéssel biró 
egyéneket kijelöli, s a tényleges papi szolgálatban levőkön 
kivül olyanokat mellőzni köteles, kik ezen minősitéssel 
nem birnak. 

Ezen kijelölő bizottság 7 tagból áll, még pedig az es-
perességi elnökségen kivül az esperességi közgyűlés által 
3 évre megválasztott 2 —, és az érdekelt egyházak köz-
gyűlése által esetről esetre kiküldött 3 tagból. Csak az 
ezen bizottság által kijelöltek hivhatók meg próbaszónok-
latra s választhatók meg. A kijelölő bizottság határozata 
ellen beadott folyamodás másodfokban az esperességi s 
harmad és végső fokban az egyházkerületi törvényszék ál-
tal intéztetik el. 

A papválasztást az esperességi elnökség, vagy az az 
által kiküldött világi és egyházi biztos vezeti." 

c.) Egyházkerületünk folyamodó egyházak azon kérel-
mét, hogy az egyházmegyei tanács (az erdélyi úgynevezett 
Bezirksconsistorium) hagyassék meg nálok s az vezesse az 
esperesség kormányzatát, sőt annak nem csak rendes, de 
még póttagjai is az esperességi közgyűlésen szavazati jog-
gal birjanak, teljesíthetőnek nem tar t ja , következő okokból: 

A magyarhoni evangyeliomi egyház évszázadokon át 
kifejlődött és sok viszontagságok által kipróbált egyházi szer-
vezetében minden jog és hatalom a hivek összességét illeti, 
s onnan indul ki ; mihez képest az intézkedés, cselekvés 
joga egyes egyházaknál az arra jogosult egyháztagok egye-
temének, felsőbb fokon pedig ezek egyenjogú képviselőinek 
kezébe van letéve; az egyes tisztviselők s más közegek, 
csak mint az összességnek megbizottjai járnak el, kik el-
járásukról megbízóiknak nemcsak beszámolni, de sőt tettei-
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kért az egyéni felelősséget is elvállalni kötelesek. Ez képezi 
önkormányzatunk fő és alapelvét. 

S ezzel ellentétben az Erdélyben fenálló consistorialis 
rendszer ismérve az, hogy a kormányzó hatalom csekély 
számból álló zártkörű testületre van ruházva, melv a ha-
zánk politikai igazgatásában a parlamenti rendszer beho-
zatala előtt fennállott dikasterialis rendszer minden hát-
rányait magában foglalj 

CLJ CLZ eljárást nehézkessé, lassúvá, 
bürokratikussá teszi, s amig egyrészt az egyházakat s fel-
sőbb hatóságait alkotó tényezők jogkörét lényegesen meg-
csonkítja, addig másrészt a tisztviselők egyéni felelősségét 
gyengíti. 

De nem fogadható el az egyházmegyei tanács intéz-
ménye a javaslat értelmében azért sem, mert a szerint az 
egyházmegyei tanács tagjai az esperességi közgyűlésen sza-
vazati joggal bírnának, holott egyházkerületünkben még 
az esperességi s egyházkerületi elnökség sem bir szavazati 
joggal az általa vezetett közgyűléseken elannyira, hogy 
még szavazat-egyenlőség esetén sem azon vélemény, mely-
hez az elnökség csatlakozik, hanem az, mely a h ivek, illetve 
egyházak többsége által támogattat ik, nyer határozati erőt; 
anomaliának tar tanok tehát egyeseknek a néhány száz vagy 
ezer lélekből álló egyházak képviselőivel teljesen egyenlő 
jogokat engedélyezni, mely elv, főleg a brassói kis esperes-
ségben az egyházak többsége akaratának érvényre jutását 
lehetetlenné tenné. 

Jogában áll azonban az esperességnek az egyházmegyei 
tanács intézményének mintegy pótlásául a „Rendezet" 91 
§. c) pontja értelmében esperességi számvevőszéket s a szük-
séghez képest egyébb bizottságokat választani, melyek azon-
ban sem az esperességi közgyűlés, sem az esperességi elnök-
ség hatáskörét nem csonkithatják, s csak mint az esperes-
ségi közgyűlésnek véleményező s elökészitö közegei működ-
hetnek. 

3. A brassói ev. magyar esperesség közgyűlése jogo-
sítva van a „Rendezet" 7 §-a értelmében s jelen határozat 
keretén belől az egész egyházmegyére s annak egyházaira 
kötelező részletes szabályzatot s utasí tást készíteni, mely az 
egyházkerületi elnökség jóváhagyása alá terjesztendő. 
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4. Azon külön jogok és kiváltságok, melyeket a ma-
gyar törvényhozás az erdélyi ág. hitv. evangélikusok szá-
mára fen ta r to t t (1868 43 t. cz. 14 §.) és biztosított, ezen 
csatlakozás által nem érintetnek. 

Ennélfogva a házassági törvénykezés, melyet jelenleg 
a brassói ág. hitv. ev. magyar esperesség 1886 junius 3-án 
t a r t o t t közgyűlése jegyzőkönyvének 6, 7 és S-ik pont jában 
foglalt határozat , továbbá az 1870 évi „Eheordnung és 
„Eheprocessordnung der ev. Landes Kirche A. B. in Sie-
benbürgen" szabályoz, továbbra is fentar ta t ik , s az a há-
zassági főtörvényszék elnöke a t iszakerületi püspök felü-
gyelete s az ál lamhatalom jóváhagyása mellett , ezen sza-
bályok értelmében gyakoroltat ik. 

A brassói magyar esperesség 1886 junius 3-án t a r to t t 
közgyűlése jegyzőkönyvének fenthivatkozot t határozatai 
azonban, melyeknek szövege következő: 

6) a felmentvények (dispensatio) megadását illetőleg 

1.) A felmentvényeket házassági ügyekben az „Ehe-
ordnung" által erre illetékesnek megjelölt hatóság adja. 

2.) Azon felmentvényeket, a melyekért eddig vagy 
az esperességi, vagy a főconsistoriumhoz kellett folyamod-
ni. ezentúl az egyházmegyei tanács a jánla tára a püspök 
adja meg. 

3.) Az egyházmegyei tanács elnöke által adott felment-
vények az egyházmegyei tanácsnak utólag bejelentendők. 

4.) A felmentvényért járó dijak az egyházmegyei 
pénztárnokhoz fizetendők be s ál tala külön kezelendők. 
Hovaíőrditások felet t az egyházmegyei gyűlés, a csatlako-
zás véglegesittetése u tán fog határozni. 

5.) Jelen szabályok azonnal életbe lépnek, és az ellenke-
ző egyházi szabályokat hatályon kivül helyezik. 

7. A házassági törvényszékek szervezését illetőleg. 

1.) A brassói ág. h i tv ev. magyar egyházmegjm köte-
lékébe tartozó hivek házassági ügyeiben a biráskodást egy 
alsó és egy felső törvényszék intézi. 

2.) Az alsó törvényszék áll két egyházi és két világi 
rendes és egy egyházi és egy világi póttagból. Elnöke az 
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alesperes vagy annak akadályoztatása esetén az ülés tar ta-
mára a törvényszék által választott helyettes. Jegyzőjét a 
törvényszék szabadon választja. 

ŕ 

3.) Érvényes határozat hozatalára a rendes vagy he-
lyettes elnökön kívül még négy szavazó tag jelenléte szük-
séges. Az ülésekre a póttagok is meghívandók, szavazattal 
azonban csak akkor birnak, ha rendes tagot helyettesíte-
nek. Egyházi rendes tagot világi póttag is helyettesít-
het és viszont. 

4.) A felső törvényszék áll két egyházi és három vi-
lági rendes és egy egyházi és egy világi póttagból, azon-
kívül rendes tagja a főesperes, elnöke a tiszakerületi püs-
pök vagy ennek akadályoztatása esetén a főesperes, ennek 
is akadályoztatása esetén a törvényszék által az ülés tar-
tamára választott helyettes. Jegyzőjét a felső törvényszék 
szabadon választja. 

r 

5.) Érvényes határozat hozatalára az elnökön kivül 
még négy szavazó tag jelenléte szükséges. Az ülésekre a 
póttagok is meghívandók, szavazattal azonban csak akkor 
birnak, ha rendes tagot helyettesítenek. Egyházi rendes 
tagot világi póttag is helyettesí thet és viszont. 

6.) A felső törvényszék Ítélete azon esetben, midőn 
nem a püspök elnöklete alat t hozatott , a püspökhöz alá-
írás végett felterjesztendő. 

7.) Mind a két törvényszék az egyházmegyei gyűlés 
által választatik t i tkos szavazás utján négy évre. A ti tkos 
szavazás igy tör ténik: minden szavazatra jogosult tag az 
alsó törvényszék választásakor 3 egyházi és 3 világi, a 
felső törvényszék választásakor három egyházi és négy 
világi férfiú nevével beirt czédulát ad be az elnöknek, aki 
az eredmény megállapítására egy három tagu bizottságot 
küld ki. 

8.) Apa fiával, nagyapa unokájával, vő ipával és test-
vér testvérével egy és ugyanazon törvényszéknek tagja 
nem lehet. Ugyancsak nem lehet egy és ugyanazon 
egyén egy és ugyanazon időben mind a két törvényszéknek 
tagja. Az a lelkész, aki a viszálkodó házasfelek békitésé-
ben hivatalosan eljárt, vagy aki azon egyházközségben hi-
vataloskodik, amelyhez a viszálkodó házasfelek tartoznak, 
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ezen házasfelek ügyének tárgyalásában mint szavazó tag 
részt nem vehet. 

9.) Azon válóperes esetekben, melyekre nézve az ér-
vényben álló egyházi törvények határozott utasí tást nem 
adnak s általában, ha valamely szabály alkalmazása i ránt 
kétség merülne fel: egy egy legközelebbi egyházmegyei 
gyűlésig, ha az alsó törvényszék előtt merül fel az eset, 
ennek, ha a felső előtt, ugy annak absolut többsége által 
hozandó határozatok lesznek az irányadók. 

10.) Az egyházi törvények azon részei, melyek ezen 
szabályzatokkal ellenkeznek, a brassói magyar ev. egyház-
megyét illetőleg érvényen kivül helyeztetnek. 

11.) Jelen törvény azonnal életbe lép. 

8) A házassági törvénykezésből befolyó Összegeket illetőleg 
1.) A házassági törvényszékeknél fenálló illetékjegy-

zék alapján befolyó jövedelem az egyházmegyei pénztár-
nok által külön kezelendő s hovafordításáról a csatlakozás 
véglegesittetése u tán az egyházmegyei gyűlés határoz" 

következő módositásokkal hagyatnak jóvá : 
a) Mindenüt t hol ezen szabályokban az egyháztanács 

vagy annak elnöke emli t te t ik, az esperességi elnökség 
értendő. 

b.) Az alsó házassági törvényszék elnökei az esperes-
ségi gyűlés által választott világi tag és az alesperes, vagy 
ezek akadályoztatása esetén a törvényszék által azon egy 
esetre választott világi és egyházi biró; tagjai az esperes-
ségi gyűlés által 6 évre választatnak. 

c.) A felső törvényszék elnökei a püspök s akadályoztatá-
sa esetén a főesperes és az esperességi felügyelő, távoliétök ese-
tén pedig a törvényszék által azon egy alkalomra válasz-
to t t egyházi és világi biró, — tagjai pedig az egyház-
kerületi gyűlés ál tal 6 évre választatnak Magyarország-
nak Királyhágón túli részében lakó egyének közül. 

d) A brassómegyei esperesség 1886 jun. 3-diki köz-
gyűlésének 11 pontja értelmében a házassági főtörvény-
székbe beválasztott tagok, névszerint az elnökséget képező 
püspök s illetőleg főesperes és esperességi felügyelőn kivül 
Skita Mihály, Szmik Gábor és Szépréthy Béla világi ren-



. ~ 'T"-. . . _. • y - ..- ... -. . ' y s*.- . 

— 8 8 — 

des —, Pap György, Moór Gyula egyházi rendes tagokul, — 
Makoldy József világi póttagul és Horháth László egyházi 
póttagul ezúttal egy évi időtar tamra megerősíttetnek s 
illetőleg megválasztatnak. 

e.) A püspök csak azon Ítéleteket ir ja alá, melyeknek 
meghozatalánál jelen volt; azonban felügyeleti jogát a há-
zassági törvénykezésre jelentéstétel és az iratok bekivá-
nása által bármikor gyakorolhatja. 

5.) Általában véve kimondatik, miszerint mindazon 
intézkedések, melyeket a brassói ág. hitv. ev. magyar es-
peresség vagy annak egyes egyházai a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerülethez való ideiglenes bekebelezés alat t fogana-
tosítottak, a végleges csatlakozás által érvényeseknek s 
törvényes erővel biroknak ismertetnek el. 
Minélfogva különösen: 

a.) megerősíti az egyházkerület a brassói ág. hitv. ev. 
magyar esperesség 1886 évi junius 3-án t a r to t t közgyűlése 
9-ik pontjában foglalt azon határozatot, mely szerint a 
brassói ág. hitv. ev. magyar egyház, mint önálló egyház-
község ezen esperességhez kapcsoltatik. 

Mert eltekintve attól, miszerint ezen egyház a bras-
sói szász egyházzal oly laza kapcsolatban állott, hogy 
valódi lag leányegyháznak nem is volt nevezhető, — elte-
kintve attól, hogy miután ezen egyház jövendő életét 
nem az erdélyi egyházkerület kötelékében kívánja folytatni, 
annál fogva annak megítélése vájjon ezen egyház a mi egy-
házkerületünk törvényei szerint az anyaegyházak létesíté-
séhez kötöt t feltételeknek megfelel-e, az erdélyi felsőbb 
egyházi hatóság illetékességi köréhez többé nem tartozik, 
s az anyásitásra nézve ott fenálló szabályok reá nézve kü-
lönben sem lehetnek irányadók, — eltekintve végül attól, 
miszerint ezen egyház a brassói szász egyház vagyonához 
való minden igényéről lemondott, s igy az erdélyi alkot-
mány 13 §-ában foglalt feltételnek is eleget t e t t : a bras-
sói ág. hitv. ev. magyar egyházközség, mint anyaegyház az 
újonnan alakult brassói esperességbe s azzal együtt egy-
házkerületünkbe bekebelezendő azért, mert az erdélyi egy-
házkerületi 9-ik gyűlésnek 1877 október 3-án hozott ha-
tározata folytán az egyházkerületi főtanács 1877 évi ok-
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tóber 4-én 1710 sz. a. a brassói egyházmegyei tanács utján 
arról értesítette abarczasági magyar egyházakat „nemkülön-
ben a brassó-bolonyai magyar leányközség egyháztanácsát", 
(melyhez a brassói egyházi „Localstatut" 2 §-a 5-ik pontja ér-
telmében a Brassó város területén levő összes magyar hivek 
tartoznak), miszerint ezen községeknek (tehát a brassói ma-
gyar egyházközségnek is) „a Confessio Augustana ama nagy 
ev. elve szerint, melynélfogva ily ügyek vi humana el nem 
intézhetők", eredeti kívánságuk értelmében az erdélyi ág. 
hitv. ev. országos egyház kapcsából akár más superinten-
dentiába való belépés, akár önálló eg}'házi testület alakí-
tása czéljából való kilépésök elé akadály nem gördittetik." 

Miáltal a brassói ág. hitv. ev. magyar egyház feljogo-
s i t ta to t t az erdélyi egyházi kötelékből való kiválásra, és 
a tiszai egyházkerülethez való csatlakozásra, — 

b.) helyenhagyja a brassói ev. magyar esperesség 1880 
junius hó 3-án 10 sz. a. hozott azon határozatát , mely sze-
rint a türkösi leányegyház a csernátfalusi anyaegyháztól 
elválván, önálló egyházzá nyilvánittatik, mert ezen elvá-
lasztás a Rendezet 16 §-ában foglalt határozmányoknak 
megfelelőleg eszközöltetett s megerősiti az ezen elválás alkal-
mával esperességileg megállapított feltételeket, — 

c.) a mi ugyanazon esperesség 1886 jun. 3-án 4 sz. a. 
a brassómegyei ág. hitv. ev. magyar egyházmegye műkö-
désének ideiglenes szabályozására nézve hozott határozatát 
illeti, ennek érvénye jelen határozatnak az egyetemes gyű-
lés által tör tént jóváhagyása után önként megszűnik, — 

d.) ugyanazon esp. gyűlésnek a papválasztási tör-
vényen teendő némely módosításokat illető 5 sz. a. ha-
tározatára vonatkozólag egyházkerületünk ezen határo-
zat 1-ső pontjához, hogy a pályázatok a pozsonyi „Ev. 
egyház és Iskola" czimü s esetleg ezenkivül bármely 
más magyar lapban tétessenek közzé, készséggel hozzá-
járul, annak többi pontjai t azonban, melyek a „Ren-
d e z e t t n e k a lelkészi minősítésről szóló 42 §-ával nem 
egészen egyeznek meg, el nem fogadhatja, — mert ezen, bár 
nem nagy különbséget a papok képesítésére nézve semmivel 
sem lát ja indokolva. 

6 b 
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6.) A mi azon kívánságot illeti, hogy az egyes gyü-
lekezetek egyházkerületünk költségeihez hozzájárulni csak 
annyiban legyenek kötelesek, amennyiben e költségek az ed-
digi egyházkerületi terheket tul nem haladják, — erre nézve 
egyházkerületünk megjegyzi, miszerint törekvése eddig is 
oda irányult — hogy az egyes egyházak terhei ne szapo-
rittassanak, de sőt csökkentessenek, ezen kijelentése mel-
lett azonban nincs azon helyzetben, hogy kötelező Ígére-
te t tegyen arra nézve, vájjon jövőben nem lesznek-e olyan 
viszonyok, melyek az egyházak hozzájárulásának nagyobb 
mérvbeni igénybevételét fogják kívánni, melyre nézve az 
egyes egyházak s esperességek a „Rendezet" 335 §-a ér-
telmében nyilvánult többségének határozata tekintendő 
irányadónak. 

Jelenleg a bekebelezett egyházak az egyházkerület ha-
tározatai értelmében következőkre köteleztetnek: 

а) tartoznak egyházi épületeiket tűzkár ellen az egy-
házkerülettel szerződésben álló biztosító intézetnél kölcsö-
nösen megállapított feltételek mellett biztosítani, — 

б) a jelenleg hivatalban lévő lelkészeknek s tanítók-
nak ugy most, mint jövőre nézve jogukban áll, az ezentúl 
megválasztandó lelkészek pedig köteleztetnek az egyházke-
rületi nyugdíjintézetbe tagokul belépni; az, hogy egyszerre 
vagy évenkénti fizetők s mely osztálynak tagjai akarnak 
lenni, tetszésökre bizatik. Az egyházak pedig tartoznak 
évenként egyszer ezen nyugdíjintézetre oífertoriumot tar-
tani, s a tehetős egyházaktól elváratik, hogy ezen inté-
zet alapját vagyoni viszonyaikhoz mért ajánlat tal gyara-
pí tani fogják, — a jelenleg hivatalban lévő lelkészek és 
taní tók tartoznak azonban az intézetbe belépési szándéku-
kat ezen intézet igazgató választmányához 1887 évi augusz-
tushó 1-ső napjáig Írásban bejelenteni, ellenesetben e jogot 
többé igénybe nem vehetik, — 

c) az erdélyi magyar eg}feázakban alakult gyám inté-
zet, ezen egyházkerület s általa a magyarhoni egyetemes 
gyámintézet tagjává lesz, az ahhoz kötöt t jogok és kötele-
zettségekkel, — 

d.) a püspöki fizetés és az az eperjesi hi t tanintézet 
feutartására szolgáló s összes egyházaink által fizetett ke-
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rületi segélyt egyházkerületünk a bekebelezett egyházakra 
ez idő szerint ki nem veti, sem az eperjesi tanítóképezde 
javára t a r t a tn i szokott oífertoriumra őket nem kötelezi 
azon reményben, hogy ez i ránt végleges megalakulásuk s 
vagyoni viszonyaik rendezése után, a jövő kerületi gyűlésig 
concret ajánlatot teendenek. 

7.) Nincs kifogása egyházkerületünknek az ellen, hogy 
az esperesség az üresedés a la t t i papi jövedelem (interca-
lare) hová fordítását illetőleg a dézsmaváltságra vonatkozó 
különös politikai törvények és rendeletek tekintetbe vételé-
vel később határozand; óhaj t ja azonban, hogy ezen hatá-
rozat a Rendezet 44 §-ának figyelembe vételével hozassék. 

8.) Ezen határozat a bekebelezett egyházakra illetékes 
brassói magyar esperességgel azonnal közlendő, azon felhí-
vással, miszerint adja be nyilatkozatát mielőbb az iránt, 
elfogadja-e a csatlakozásnak egyházkerületünk által imént 
megszabott feltételeit, — s igenlő esetben az egyházkerü-
leti elnökség felkéretik s felhatalmaztatik, hogy ezen hatá-
rozatot az egyetemes gyűlés elé terjesztvén, annak a Ren-
dezet 112 §-a értelmében adandó beleegyezését kieszközölni 
méltóztassék. 

Az egyházkerületi elnökség egyúttal arra is felhatal-
maztatik, hogy jelen határozatnak az egyetemes gyűlés ál-
tal tör tént elfogadása után, a brassói ev. magyar esperes-
ség s az ahhoz tartozó egyházaknak a Rendezet és jelen 
határozat értelmében leendő szervezése s újjáalakítása i ránt 
a szükséges utasításokat kiadhassa. 

9.) Addig is, mig az államsegély ügye az erdélyi egy-
házkerülettel szemben a magyar honi ev. egyház javára 
a törvényhozás által igazságos megoldást nyerne, felkéretik 
egyházkerületünk elnöksége, hogy az iránt tegye meg a 
kellő lépéseket, miszerint az erdélyi egyházkerület által 
élvezett 16000 fr tnyi államsegélyből, az onnan kiváló s 
egyházkerületünkbe bekebelezett 17173 lélek arányának 
megfelelő összeg egyházkerületünknek a brassói ev. magyar 
esperesség részére átengedtessék s folyóvá tétessék. 

10.) A brassói magyar esperesség utasit tatik, hogj' a 
szász egyházi hatóságok és a szász nemzeti egyetem által 
kezelt alapokból, a kivált egyházakat jogosan megillető 



résznek azok czéljaira leendő fordít tatása iránt tegyen lé-
péseket, s ezek eredményét az egyházkerületi elnökségnek 
jelentse be. 

11. A brassói magyar ev. esperesség utasi t tat ik, hogy 
a Magyarországnak Királyhágóntúli részében lévő többi ág. 
hitv. ev. magyar egyházakat megalakulásáról értesítvén, 
azokat ezen esperességhez leendő csatlakozásra hivja fel. 
s hogy figyelmét a minden valláserkölcsi gondozás nélkül 
élő s szórványosan lakó ev. hívekre kiterjesztvén, azokat 
egyházainak kapcsolatába bevonni igyekezzék. 

S ezzel a brassói magyar esperesség s egyházainak a 
tiszai egyházkerülethez való csatlakozása s annak feltételei 
s részletei megállapítva és elfogadva lévén, az egyházkerü-
leti elnökség, utalva ezen határozatnak korszakot alkotó 
jelentőségére — mely által egyházkerületünk tagjai bebi-
zonyiták azt, hogy az 1848 évi törvényhozás által szente-
si tet t nagy elveknek hü fiai maradtak, s az akkor kezde-
ményezett nagy alkotások kiegészítésére törekszenek — az 
autonom u ton egyházkerületünk kiegészítő részévé vált 
9-ik esperességet s annak a gyűlésen jelenlevő képviselőit, 
egyházkerületünk tagjaiként üdvözlé, s azon reményének 
és óhajtásának adott kifejezést, hogy ezen n j esperesség 
buzgalommal s lelkesedéssel kezdje meg s folytassa mun-
kájá t egyházunk s hazánk javára : mire a brassói ma-
gyar esperességnek jelenlévő képviselői mondtak szívók 
örömérzetével hálát befogadtatásukért s biztosítván az egy-
házkerületet arról, hogy az uj kapcsolatban a legjobb aka-
ra t ta l s fokozott erővel fognak igyekezni a reájjok bizott 
nagy feladat betöltésére, s hogy egyházkerületünk törvé-
nyes felsőbbségét mindenkor tiszteletben tartandják, hatá-
rozatainak engedelmeskedni s intézményeihez hiven ragasz-
kodni fognak, — esperességöket s annak minden egyes tag-
já t az egyházkerület jó indulatába a jánl ták; — s miután 
még ezen most létrejött uj frigyre a Mindenható kegyelme 
ós áldása kikéretett , azzal a bekebelezés ügyének tárgyalása 
befejeztetett. 
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VIII. (F.) Tudomására ju tván a gyűlésnek, miszerint a dunán-
inneni testvér-egyházkerület f. évi augusztus 24-én érdemdús elnök-
sége, nmélt Szentiványi Márton kerületi felügyelő s méltóságos és fő-
tisztelendő Geduli Lajos püspök urak ezen minőségükben betöltött 
25 éves hivataloskodásának örömünnepét ülendi meg: 

egyhangú lelkesedéssel határoztatott , hogy egyházkerü-
letünk ezen alkalomból a jelen közgyűlésből á t i rat ut ján 
fejezze ki az ünneplő testvér-egyházkerülettel s az ünne-
peltekkel szemben a testvéri viszonyból s a hazafias és ker. 
protestáns erényekkel és érdemekkel tündöklő jubilánsok 
irányában táplált őszinte és mély tiszteletből önként ki-
folyó szerencsekivánatait, mely á t i ra t szerkesztésével a jegy-
zői kar bizatott meg, annak rendeltetési helyére leendő el-
jut tatására pedig, püspök úr kéretet t fel. 

IX. (Mt.) Olvastatott a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi 
ministeriumnak 1886 jnnius 24-éről 24995 sz. a. kelt rendelete, 
melyben szabályul tűzi ki, hogy a tanitóképezdékbe a leányok nö-
vendékül csak 14 éves korukban vétessenek fel és tanítónői képe-
sítő vizsgára csak a 18-ik év betöltével bocsáttassanak. 

Ezen rendelet tudomásul vé te te t t . 

X. (G) Olvastatott a nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. k. 
minisztériumnak 1886 évi áprilhó 9-én 37263 sz. a. kelt leirata, 
melyben hivatkozva a miskolczi gymnasium paedagogiai és didacti-
cai hiányain kivül iskolaépületének elégtelen s czélszerütlen voltára, 
valamint a törvény 32 §-ának meg nem felelő tanár i létszámára: 
a fentartó pártfogóságot ezen gymnasiumnak a középiskolai törvény 
követelményeihez mért szervezésére a középiskolai törvény 53 §-a 
alapján meginti; a nyíregyházai gyimnasiumot illetőleg pedig a mű-
ködő tanárok minősitvényi táblázatának a felküldését, — ezen kí-
vül az oly tanárokra vonatkozólag, kik a törvény 29 §-a alapján 
kívánják tanitási jogositottságukat elismertetni, arról, hogy az 1883 
évi augusztus 20-ika előtt legalább három évig mint rendes t aná -
rok működtek, illetékes hatósági bizonyítványt s az illetők részé-
ről az iránt, hogy mely tantárgyakból óhajt ják magukat a tanításra 
jogosítottaknak elismertetni, íryilatkozatot kiván. 

Ezzel kapcsolatosén olvastattak u. a. ministeriumnak 1886 évi 
ápril. 9-én 7295 sz. a. és az LS86 évi junius 11-én 3698 sz. a. kelt 
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leiratai, melyek közül az előbbi a kézsmárki és a rimaszombati, 
az utóbbi pedig a szepes-iglói, eperjesi és a rozsnyói főgymnasium 
tanára i t illetőleg, a nyíregyházai gymnasium tanáraira vonatkozó-
lag fentebb részletezett kivánalmat közli s azon felül az elősorolt 
főgymnasiumok részéről épületeik alap- és oldalmetszetrajzának a 
felterjesztését rendeli. 

A megfelelő elintézés megtörténvén, tudomásul szolgál. 

XI. (F.) A nrnlt évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének X-ik pontjá-
ban foglalt határozathoz képest ez i ránt jelentéstételre felhívott 
esperességek egyhangúlag jelentik, hogy az 1885-ik évi január 1-ével 
életbe lépett uj egyházkerületi rendezetből kifolyólag elrendelve l e t t 
uj szervezkedés ugy magok az esperességek, valamint a kebelbeli 
összes egyházak és tanintézetek körében midenütt keresztülvitetett . 

Tudomásul szolgál. 

XII. (Mt.) A mult 1885 évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
Xll-ik pontjánál Bánó József, mint az eperjesi collegiumi ker. 
felügyelő hatáskörének határozottabb körvonalozása czéljából kikül-
dött bizottság elnöke jelenti, hogy a kiküldött bizottság kikülde-
tésében el nem já r t és mindeddig el sem is járhat , amig az eper-
jesi collegiumnak a kerületi gyűlésen leendő önállóbb képviselte-
tésére vonatkozó memoranduma felett, a ker. közgyűlés véglegesen 
nem határoz. 

Ezen bejelentés tudomásul vétetvén, a kiküldött bizott-
ság felkéretik, hogy — tekintet te l arra, miszerint a hivat-
kozott memorandum felett a jelen közgyűlés mindenesetre 
dönteni fog — megbízatásában a jövő évben eljárni és 
véleményes jelentését a jövő évi ker. gyűléshez beadni 
szíveskedjék. 

XIII. (Mt.) U. a jkönyv XIV pontjánál — tekintet tel arra, hogy 
az eperjesi collegium s a kebelbeli középtanodák önállóbb képvise-
tetésére vonatkozó azon bizottsági javaslat ellen, mely szerint a 
kerületi gyűléseken az eperjesi collegium egy egész, a teljes közép-
tanodák pedig egy-egy fél esperességi szavazatnak beadhatására jogo-
síttassanak fel és hogy ezen felsőbb tanintézetek egyik esperesség-
nek se legyenek alkotó részei, a tátraaljai , sáros-zempléni, gömöri 
és kishonti esperességek határozottan ellene nyilatkoztak, a többi 
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négy esperesség pedig részben szintén csak tanügyi tárgyakban volt 
hajlandó a tanintézeteknek külön képviseltetést engedményezni de 

.továbbá tekintet tel arra is, hogy a bizottság véleményének határo-
zott elutasítása mellett szavazó 4 esperesség egyenlő szavazat ese-
tén is, a coordinatio 117 §-a értelmében dönteni van hivatva 

határozatképen — úgy az eperjesi memorandum, mint 
a kézsmárki kérvény elutasítása mellett — az eddigi állapot 
fentartandónak mondatott ki. 

XIV. (Mt.) U. a. jegyzőkönyv XYI-ik pontjánál olvastatott a 
rozsnyói ág. ev. egyház kérvénye, a melyben a nevezett egyház beje-
lentvén azt, hogy a felsőbb leányintézetet az elemi iskola Vl-ik 
osztályának folytatásaként két évi tanfolyammal a f. é. szeptember 
hó első napjaiban megnyitja, továbbá hogy az intézet vezetésére 
igazgatónőül Lehr Emma, másod tanítónőül pedig Haj esi Kornélia 
lettek megválasztva: azon kérelmet terjeszti a ker. gyűlés elé, 
hogy az intézet részére a mult évben megszavazott 1000 fr tot az 
1886 évre az államsegélyből folyóvá tenni és kiutalványozni, — továbbá 
az intézet gyámolitására és az első felszerelés fedezésére egyszer-
mindenkorra 1000 f r to t megszavazni kegyeskedjék, — végül, hogy 
miután az intézet kerületi nevet fog viselni és a kerület annak 
tényleges gyámolitója és elsőrendű pártfogója: határozza meg a ke-
rület azon befolyást és jogokat, amelyeket a rozsnyói egyházzal 
szemben az intézet felügyelete és vezetésére nézve gyakorolni kiván. 

A rozsnyói egyháznak ezen bejelentése örvendetes tudo-
másul vétetvén, a f. é. szeptember havában megnyitandó 
felsőbb leányintézet részére az államsegélyből megszavazott 
évi 1000 f r t az 1886 évre kiutalványoztatik, továbbá az 
intézet első felszerelésének fedezésére kért 1000 f r t egy-
szer-mindenkorra szintúgy megszavaztatik és az államse-
gélyből folyóvá tétetik, — végül utas i t ta t ik a rozsnyói 
egyház, hogy az intézet felügyelete és vezetése tekinteté-
ben azon jogkörnek körvonalozására nézve, mely a kerü-
letet az egyházzal szemben megillesse, a jövő évi kerületi 
gyűléshez concret javaslatot terjesszen elő. S miután ezen, 
a közóhaj által régóta kivánt intézetnek f'entartása nem-
csak kulturális, de kivált protestáns egyházi szempontból 
felette szükséges, annálfogva ezen, a mai kor igényeinek 
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megfelelőleg berendezett s benlakással összekötött leány-
nevelő intézet, egyházkerületünk tagjainak figyelmébe s 
pártfogásába melegen ajánltatik. 

XV. (F.) Az ösztöndijakért folyamodók kérvényeinek megvizsgá-
lására 

Urbán Adolf főesperes és dr. Szontagh Miklós esp. 
felügyelő urak ikerelnöklete a la t t Hörk József és Kinszky 
Albert küldetnek ki, a kiosztásra vonatkozó javaslatuk a 
másnapi ülésre elváratván. 

v 
XVI. (F.) Az eperjesi collegium pártfogóságának f. é. junius hó 27 

napján megtar tva let t gyűlésében hozott s a néhai Jelenik Almássy 
István hagyatékára nézve felajánlva let t egyességre vonatkozó hatá-
rozata ellen a kisebbség részéről beérkezett felebbezés tanulmányo-
zására : 

Breyer Sándor esp. felügyelő és Terray Gyula főesperes 
urak ikerelnöklete alat t Herczogh Árpád, Kramarcsik Károly 
és Csisko János küldetnek ki oly utasítással, hogy indokolt 
véleményüket a másodnapi ülésen terjesszék elő. 

XVII. (F.) A jövő évi április 1-én lejáró tömeges tűzbiztosítás 
megújítása ügyében a másnapi ülésre benyújtandó javaslattétellel 

Szontagh Pál érdemült esp. felügyelő és Zelenka Pál 
főesperes urak ikerelnöklete a la t t Jus th János, Gresch Ágost 
és Székely Gyula bízattak meg. 

XVIII. (F.) Az anyásit tatását kérő diósgyőri leányegyház és a 
nagybányai lelkészül megválasztott Riszdorfer János részére koren-
gedélyt kérelmező nagybányai egyház részéről beérkezett folyamod-
ványok tüzetes áttanulmányozás czéljából 

Fábry János főesperes és Tahy Mihály esp. felügyelő 
urak kettős elnöklete alat t Grosz Ernő, Valentinyi István 
és Würschendorfer Károly tagokból álló bizottságnak ada-
to t t ki oly utasítással, hogy véleményes jelentését a tanács-
kozmányok másodnapján terjessze be a közgyűléshez. 

XIX. (F) A Jeszenszky Pál iglói gymn. tanár kettős kérvényé-
nek áttanulmányozásával s a másnapi ülésre bevárandó vélelmezésével 
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Czéner Pál esperes és Szent-Iványi Árpád esp. felü-
gyeld urak iker-elnöklete alat t Marton János, Kéler Pál 
és Kermeszky Mór tagokból álló küldöttség bizatott meg. 

> 

XX. (Mt.) Olvastatott Jeszenszky Pál iglói lakos és gyinnasiumi 
tanárnak 1, Fábry János iglói lelkész főesperes ellen beadott és 
fegyelmi eljárás megindítását kérelmező vádirata, — 2, folyamodása, 
melyben a m. évben september hó 7- és 8-án Eperjesen megtar to t t 
ker. gyűlés jegyzőkönyvének XVIIl-ik pontjában kimondott rosszalás 
visszavételét, nemkülönben a XIX-ik pontjában foglalt azon állítás 
ellen — mintha ő a bélai esperességi gyűlésen a valósággal meg 
nem egyező tényt áll í tott volna, — a kérvényében kifejezett ünnepé-
lyes óvását és tiltakozását jegyzőkönyvileg tudomásúl venni kérelmezi. 

A kerületi közgyűlés e két rendbeli ügyben a jelen 
jegyzőkönyv XIX pontja alat t kiküldött bizottság javasla-
tara a következő határozatot hozta: 

tekintettel arra, miszerint pauaszló Jeszenszky Pál és 
az iglói egyházközség között felmerült hivány-kérdés ügye 
egyességileg már elintézve lett , — 

tekintet tel arra, hogy a Fábry János ellen pusztán 
személyes gyűlöletből és semmi tekintetben meg nem enge-
dett alakban és nem tisztességes módon előterjesztett vád-
irat semmiféle concret bizonyítékkal támogatva nincsen, — 

tekintet tel továbbá arra, miszerint a m. évben t a r to t t 
eperjesi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XVII1 és XIX pont-
jában foglalt határozatok jogerőre emelkedtek, s azokat az 
egyházkerület annyival kevésbé lehet indít tatva visszavonni, 
mert a panaszló által előterjesztett folyamodvány a kért 
visszavonás indokolásául semmiféle bizonyítékot nem szol-
gáltat, — 

tekintet tel végül arra, hogy panaszlónak a ker. gyűlés 
jogerejii határozata ellen sem ünnepélyes óvást, sem t i l ta-
kozást nyilvánítani jogában nincsen és nem lehet, — 

úgy a Fábry János főesperes iglói lelkész ellen emelt 
indokolatlan vádirat, mint a m. é. kerületi gyűlés jegyző-
könyvi határozatának megváltoztatását czélzó folyamodvány 
egyszerűen visszautasittatik. 

Tekintettel pedig azon körülményre, hogy Jeszenszky 
Pál úgy vádiratában mint folyamodványában olvan tisztes-

7 
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"séges uton meg nem engedett és minősithetlenül durva 
kifejezéseket használ, amelyek nemcsak a közvetlenül érde-
kelt személyeket, hanem inagát a kerület méltóságát is 
mélyen sértik és megbotránkoztatok: a ker. gyűlés folya-
modót tapinta t lan és illetlen eljárására figyelmeztetve, elle-
nében határozott rosszalását njolag kimondja, illetve őt 
mint a köteles tisztelet ellen vétőt megdorgálja, és komo-
lyan figyelmezteti, hogy közmegbotránkozást keltő kife-
jezések használatától jövőre nézve annál is inkább tartóz-
kodjék, mivel ellenesetben a kerület kénytelen lenne elle-
nében fegyelmi eljárást alkalmazni. 

XXI. (Mk.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzökönyvének XX pont-
jánál az eperjesi collegium igazgatója jelenti, hogy az ezen intézet 
kiegészítő részét képező főgymnasium államsegélyben való részesíté-
sének ügye még mindig függőben van, amennyiben az egyházkerület 
részéről e tárgyban felterjesztett szerződés a kormány által még 
elfogadva s aláirva nem lett. 

Miután ezen bizonytalan állapot az intézetre nézve 
igen hátrányos, s a nmélt, m. kir. vallás- és közoktatási 
minister ur a szóban forgó szerződés elfogadását már 1885 
év augustus 3-án 37339/1884 sz. a. kelt leiratával nem-
csak kilátásba helyezte, de sót annak alapján az intézet 
részére segélyt is utalványozott : a minister ur a szerződés 
elfogadására, megerősítésére s az ügynek mielőbbi végleges 
elintézésére az egyházkerületi elnökség által megkéretni 
határoztatot t . 

XXII. (Mk.) Ugyanazon pontnál beterjeszti a nyíregyházi 6 osz-
tályú gymnasium pártfogósága, az ezen intézetnek mint 8 osztályú 
fögymnasiumnak évi 8990 fr tnyi államsegélyben való részeltetóse 
iránt 1885 évi november 22 és 29-én kelt, s a m. kir. vallás- és 
közoktatási miniszter úr által 1886 évi juniushó 1-ső napján — 
12937/886 sz. a. megerősített szerződést, s kéri annak az egyház-
kerület részéről leendő jóváhagyását, s egyúttal engedélyezését an-
nak, hogy addig is, inig az államsegély folyóvá tétetik, a VII-ik 
osztályt már az 1886/7 tanév elején megnyithassa. 

Mintán az egyházkerület a pártfogóság jelentéséből s 
a beterjesztett szerződés és az ahhoz mellékelt költségvetés-
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ból meggyőződött arról, hogy ezen intézet, melynek fenál-
lása felekezeti, nemzetiségi s nevelés ügyi szempontokból 
egyaránt szükséges, magát eddigi segélyforrásaiból a közép-
iskolai törvény követelményeinek megfelelőleg fentar tani 
nem képes, továbbá miután a megkötöt t szerződés által 
az intézet hitfelekezeti jellege s önkormányzati jogai biz-
tosítva vannak, s a szerződés részletei az egyházkerület 
által az államsegélyben való részeltetés tárgyában megál-
lapí tot t feltételekkel megegyezők: mindezeknél fogva a gyű-
lés ezen szerződést ezennel jóváhagyja, s az egyházkerületi 
elnökséget megbízza azzal, hogy azt az egyetemes gyűlés-
nek bemutatván, annak foganatosítása i ránt a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

A mennyiben pedig ezen szerződés által a főgymnasi-
umban szükséges vallástanítás i ránt kellő intézkedés nem 
tör tént , azonban a nyíregyházi egyház, elöljáróságának 1886 
márczius 21-én kelt előterjesztése szerint, a val lástani tásról 
való gondoskodást magára vállalta, — a nyíregyházi egy-
háznak ezen lekötelezése megnyugtató tudomásul vétetik. 

Miután továbbá a pártfogóság részéről addig is, mig 
az államsegély ügye végleges elintézést nyerne, a VII-ik 
osztálynak az 1886/7 tanév elején leendő megnyi tása s an-
nak egy évi fentartása, anyagilag biztosítva l e t t : az egyház-
kerület a pártfogóságnak erre vonatkozó intézkedését hely-
ben hagyó tudomásul veszi, s a VII-ik osztálynak f. évi 
szeptember hó elején leendő megnyitását engedélyezi. 

XXIII. (F.) Olvastatott a kerületi h i t tanintézet 1885/6-iki álla-
potáról szóló következő dékáni je len tés : 

A) A tanári kar. 
1.) Tillisch János dékán-tanár t an í to t t a az ószövetségi és tör téne t i 

theologiai tudományokat, valamint a bölcsészet tör ténetét . Meghalt 
1886 márczius 26-án. 

2.) Hörk József rendes tanár, a Collegium igazgatója, Tillisch  
János halála után dékán, t an í to t ta a gyakorlat i theol.- tudományo-
kat és a nevelési tantárgyakat és Tillisch János halála után az 
egyház-történetet . 

3.) May er Endre reudes tanár, t an í to t t a „az uj szövetségi exe-
getikai tudományokat s az ó szöv. bibliai theologiát és bevezetést. 

7* 
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4.) Dr. Szlácik Mátyás rendes tanár, t an í to t t a a rendszeres theo-
logiai t an tá rgyakat s Tillisch J. halála után a bölcsészet tör téneté t . 

Segéd tanárok. 
r 

5.) Dr. Lakner Arpád orvostudor, Eperjes sz. k. város tiszti fő-
orvosa, előadta a közegészségtant. 

6.) Dr. Horovirz Simon jogtudor, előadta Tillisch J. halála után 
a héber nyelvet. 

7.) Albert József oki. főgymn. tanár előadta Tillisch J. halála 
u tán a metaphyzikát . 

B) Tantárgyak. 
hetenként i óraszám és tanfolyamok szerint. 

a) Egész évi tantárgyak. 
1. Bölcsészet-történet I tanfolvam heti 4 óra. 
2. Uj-szövetségi görög nyele . . 1 
3. Héber nyelvtan I 
4. Egyetemes egyháztörténet . . . I. II 
5. Uj-szövetség magyarázata . . . 11. III. IV 
0. Ószövetség magyarázata . . . 1 1 . III. IV 
7. Ker. h i t t an (Dogmatika) . . . III. IV 
8. Dogma-történet III. IV 
9. Egyházjog III. IV 

10. Gyakorlati szövegmagyarázat . . I . I I . I I I . IV 
J 1. Homiletikai, katechetikai és l i tur-

gikai gyakorlatok I.II. III. IV 
12. Lat in nyelv I .II .II1.IV 
13. Német nvelv 
14. Bibliai tó t nyelv . . . . . . I . I I . I I I . IV 
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2.) A m á s o d i k f é l é v b e n. 
1. Methaphysika 1 tanfolyam heti 3 
2. Újszövetségi kor tör ténet . . I. II . 3 
3. Hermeneütika I „ 2 
4. 

r 

Oszövettségi bibliai theologia . . IL III. IV , -t 
5. Ivatechetiea II „ 3 
6. Pastoralis III. IV „ 2 
7. Közegészségtan L H . i n . i v „ 2 

C) Hittanintézeti hallgatók. 
a) Létszáma. 

Az év elején beí ra to t t az I tanfolyamba 5, a II-ba 0, a III-ba 
4, a IV-be 2, összesen 17, maradt az év végén, (Stempel Lajos a régi 
rendszer szerint vizsgát tevén ápril 26—2S-án s hi t jelöl tnek nyilat-
koztat ta tván ki) 16, és pedig anyanyelvre nézve: magyar 4, német 
9. tó t 4, illetve 3. 

b) Erkölcsi magaviselet 
tekintetében mindannyian dicséretre méltók voltak, kivéve 6-nak 

kisebb mulasztását. 

b) Az élvezett jótétemények tekintetében. 
Szorgalmuk és erkölcsi jó magaviseletük folytán 14-en összesen 

583 f r t 80 kruyi ösztöndíjban részesültek; 3-nak elengedtetet t a 
tandíj részben, vagy egészen, 11-nek elengedtetet t részben, vagy 
egészen a tápdij. 

D) Nyilvános vizsgák. 
Az érvényes h i t tanintézet i és theol. akadémiai rendszer köve-

telményeinek megfelelőleg a másod évi tanfolyamot végzett h i t tan-
hallgatókkal jun. 18—23 napjain megta r t a t t ak a szabályszerű alap-
vizsgálatok, melyeken összesen 6-an vizsgáltat tak meg; ezek közül 
3 jeles (Sztehlo Gerő, Zachar Samu és Zuz Pál), 1 jó (Ratzenberger 
Ferencz) és 2 elégséges osztályzattal ál lot ta meg a vizsgát. 

E) Theologiai körök, egyesületek. 
1) A homiletikai kör. Ennek tagja i Hörk József tanár vezetése 

a la t t magyar, német és tó t nyelven i r tak egyházi beszédeket. Az 
egész évben 26 ülés t a r ta to t t , melyen 24 munka (13 magyar, 10 
német, 1 tót) olvastatott fel és b i rá l ta to t t meg; azon kivül az elnök-
nél 9 munka nyúj ta to t t be. — 
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2.J A liturgicnm. Ennek tagjai az összes hi t tan-hallgatók és a 
tanitó-képző intézet 3-ad éves növendékei. — Elnökei: Hörk József 
és Zsarnoviczky István tanárok. Az 1885/6 isk. évben összesen 16 
ülést t a r t o t t s összesen 16 isteni t iszteletet végzett (8-at magyar, 
6-ot német és 2-őt tó t nyelven). — A hit tan-hallgatók ez évben is 
gyakorol ta t tak a liturgikus cselekvények végzésében és a papi irodai 
teendőkben. 

Jegyzet: E gyakorlatokon kivül prédikáltak ez isk. évben a 
hi t tanhal lgatók az eperjesi és vidéki templomokban 82 ízben, 
és pedig 39 ízben magyarul, 21 ízben németül és 22 ízben tó tu l ; 
ezenkívül 2 h i t tanhal lgató 8 ízben működött közre temeté-
seken. — 

3.) Katecheticum. A hi t tanhal lgatók Hörk József és Mayer Endre 
tanárok felügyelete a l a t t a gymnasium alsóbb osztályainak tanulóit , 
mikor ezekre nézve a téli vasárnapokon a templomba járás kötele-
zettsége felfüggesztve volt, a collegiumi orgona-teremben a hit- és 
erkölcstan egyszerű tételeinek szentirásszerű helyes megértésére taní-
tot ták. Ilyen katehet icum (2-szer gyermek-istenit isztelet alakjában) 
összesen 12 ízben t a r t a to t t . 

4.) A theol. Önképző s Önsegélyző egyesület. Czélja a hi t tanhal lga-
tókat segélyezni, s a tudományos műveltségben, nevezetesen a theo-
logiai és a bölcsészeti szaktudományokban magasabb fokra vinni, 
kiképezni. — Az egyesület az 1885—86-ik isk. évben összesen 15 
ülést t a r to t t , melyen 8 tag szavalt 10 darabot, 5 tag hozott 6 
munkát . E munkák az egyesület által szabályszerüleg megbirál ta t tak. 
Az egyesület 1886 jun. 19-kén az „eperjesi dalegylet" szíves közre-
működése mellet t szépen sikerült nyilvános zárülést t a r to t t . 

Az egyesület vagyona 1, követelésekben 305 f r t 12 kr. 
2, készpénzben 22 f r t 56 kr. 

összesen 327 f r t 68 kr. 

5.) Theologiai olvasókor. Az 1885/6 isk. évben összesen 29 lap-
pal rendelkezett (20 magyar és 9 német), melyek közül saját pénzén 
11-et hozatott , 18-at pedig ajándékba kapott . — 

6.) Theologiai testület és becsületbíróság. Czélja, hogy a hi t tanhal l -
gatókat, mint akadémiai hallgatóságot s ezen hallgatóságnak, mint 
olyannak érdekeit képviselje. 

Ezen testület 1886 márczius 15-kén nyilvános, hazafias, szépen 
sikerült emlékünnepet rendezett, — szeretett dékánjának, néh. nt, 



— 103 — 

Tillisch János úrnak koporsójára pedig a hála és emlékezet jeléül 
díszes koszorút te t t . 

F) A theologiai szakkönyvtár. 
A könyvtári állomány szaporodott: 

a) vétel utján: 
a) a kerület költségén 3 kötet tel 
b) az önképző egyesület költségén 12 

összesen 15 kötettel . 

b) ajándék utján: 
Czékus István püspök úr tól . . . 1 köte t te l 
Materny János alesperes úrtól . . 1 
Dr. Mosánszky Győző ügyvéd úrtól 2 
Dr. Krámer Gusztáv ügyvéd úrtól 1 
Hörk József theol. t anár ú r t ó l . . 2 
A nm. cultusminiszteriumtól . . 3 
A theol. t anár i kartól 2 
A b. e. Tillisch János könyvtárából 274 
Dr. Szlávik Mátyás theol. t anár úrtól 2 
Kovák Mihály ev. lelkész úr tól . . 19 
Zacher Lajos theologustól . . . . 1 

összesen 308 kötet tel 
Szaporodott tehát összesen: 

vétel u t ján 15 kötet te l 
ajándék u t j án 308 „ 

összesen hát 323 kötettel . 
A mult tanév végén t e t t a kötetek száma 1680-at, 

hozzáadva az idei szaporodást 323 kötet, 
tesz összesen 2003 kötet. 

Ezen jelentés kapcsán örömmel hozta még püspük úr a 
gyűlés tudomására, hogy hi t tanintézetünknek régi lelkes jói-
tevője Brósz Jónát VI. sz. k. v. esperességi felügyelő ezen intézet 
alapjának neveléséhez évek hosszú sora óta következetesen gya-
korolt nagylelkűségével ez évben is 50 forintnyi adomány-
nyal járult . 

Ezen jelentésből kifolyólag már 
a) az intézeti t anár i karnak szakavatott s buzgó 

működéseért méltányló elismerés, 
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b) azon j ól te vöknek, kik a szakkönyvtárt ujabb aján-
dékaikkal gazdagiták, — különösen pedig az intézet meleg 
kebelü, k i ta r tó hűségű pártfogójának, Brosz Jóná t esp. fel-
ügyelő urnák meleg hála és köszönet szavaztatik, — 

c) a szakkönyvtár gyarapítására, utólagos beszámolás 
kötelezettsége mellett , a közigazgatási pénztárból ujabb 50 
f r t szavaztatik meg, — 

XXIV. (F.) Püspök ur jelenti, miszerint az eperjesi collegium 
pártfogósága f. é. juni 27-én t a r t o t t közgyűlésében, szerződésszerüleg 
ezúttal reá eső választási jogánál fogva, néhai Tilliseh János tanár 
helyébe h i t tan in téze t i t anáru l Csengery Gusztáv eddigi aszódi gymn. 
t aná r választatot t meg. 

E választást — egyelőre ideiglenes minőségben s 1000 
f r t fizetéssel — a ker. gyűlés jóváhagyó tudomásul veszi, 
s a megválasztottól elvárja, hogy egy év a la t t a h i t t anár i 
képesítő vizsgálatot leteszi. 

XXV. (F.) A mult évi gyűlés jkönyvének XXXIII pont jában fel-
tételesen t e t t Ígérethez képest és tekinte tbe véve, hogy ezt a pénz-
t á r állása megengedhetőnek muta t j a s az illetők magukat e kedvez-
ményre leikiesméretes és szakavatott működésük által valóban mél-
tókká t e t t é k : 

Dr. Szlávik Mátyás és Mayer Endre theol. tanároknak 
évi fizetésük ezennel 1200 í r t ra emeltet ik s egyszersmind 
Hörk József h i t t anárnak hi t tanszaki dékánná tö r t én t alkal-
maztatása kerület i leg megerősít tetvén, részére dékáni tisz-
teletdij júl évi 100 f r t szavaztatik meg. 

XXVI (G.) Olvastatot t az egyházker. árvaházi bizottság évi je-
lentése, mely szerint : 

1. A szeretet és könyörület ezen serdülő intézetét a lefolyt 
évben is ugy egyesek, valamint egyházak, ezek közt kiválóan a rozs-
nyói egyház, szintúgy a közép- és elemi iskolák, sőt még külföldi 
hitrokonaink is versenyző áldozatkészséggel támogat ták, nevezetesen 
pedig je lent i : 

A) Készpénzben adományoztak: Szentiványi Miklós 50 frtot , — 
a rozsnyói takarékpénztár 20 fr t , — Gratz Mór főesperes 10 frt , — 
néh. Kovács Sándorné 10 frt , — N. N. Kassán, első szerzeményéből 
10 fr t , — Maurer Gyula 20 éves iparosi működése alk almáb 
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16 írt, — némethoni és svájczi testvéreink Gf. A. egyleteik által 
390 f r t 47 krt . — Schatteburg superintendensné Dornumból ez év-
ben is 3 f r t 71 krt , — a lőcsei egyház 77 f r t 36 krt, — a nyíregy-
házai 44 fr t 99 krt , — a poprádi 16 f r t 18 krt, — az iglói 
20 f r t 85 krt, — a dobsinai 13 f r t 50 krt, — a rokuszi 13 f r t , — 
a topporczi 10 f r t 43 krt . 

B) A kis-szebeni német és tót, — a batizfalvi, — a rimabrézói, — 
a betléri, — az alsó-sajói, — a dobsinai, — a gomör-panyiti, — az 
osgyáni, — az ochtinai, — a hosszúszói és a f.-pataki egyházhivek, — 
továbbá Szontagh József, — Sziklay Pál, — Marko József Imre 
nagyobb mennyiségű terményeket küldöttek. 

C) Rainer M. F. bécsi nagykereskedő, Alexy Abert közbenjárá-
sára, — Kánitz Ignácz budapesti nagykereskedő, Kovács-Vass Gizella 
közvetítése folytán, — Pollák Jakab és fiai budapesti nagykeres-
kedő, — Fuchs, Mandel és Horn bécsi nagykereskedők. — Alexy 
Albert, — néh. Kovács Sándorné, — özv. Pósch Józsefné és Szon-
tagh Borbála ráhanemüekkel lá t ták el az árvákat. 

2.) A férfi és a női bizottság lelkes odaadással teljesité felada-
„ tát , különösen ez utóbbi a lefolyt évben is karácsonyfa-ünnepélyt 

rendezett az árvák örömére. Szintúgy dr. Pós Dezső árvaházi orvos, 
Jus th János gondnok és pénztárnok, Oravecz Mihály jegyző és Sze-
recsen Linka árvaanya elismerést érdemlő ügybuzgóságot tanusitának. 

3.) Az árvák közül, kedvező egészségi viszonyok közt 14 az elemi 
iskolában,* 1 a gymnasiumban tanult , részint jó,, részint elégséges 
eredménynyel; 5 jutalomban is részesült; valamennyi jó erkölcsi 
viseletével tün t ki. 

A bizottságnak minden részletre gondosan kiterjesz-
kedő s az árvaház óhaj to t t gyarapodásáról tanúskodó ezen 
jelentése örvendetes tudomásul véte tvén: az adományozók-
nak nemes áldozatkészségük, — valamint az árvaházi férfi 
és női bizottságoknak s a tisztviselőknek önzetlen s buzgó 
fáradozásuk méltányló elismerése mellett köszönet szavaz-
tatik. 

A jelentésben foglalt javaslat alapján pedig: 
a) Jus th János árvaházi gondnok s pénztárnok évi 

tiszteletdija, a folyó évtől kezdve 100 f r t ra emeltetik, — 
b) a 15 árva létszáma ezúttal ug}^an nem szaporít-

ható, de miután két fiu immár iparos tanulóul elbocsát-
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t á t o t t : az ekként megüresedett két helyre Soltész Márton 
gömörpanyiti, és Szántó Lajos körösi illetőségű, mind-
kettő 9 éves, atyátlan és anyátlan árvák vétetnek fel, — 

c) felhivatnak az egyházak, iskolák, ezeknek elöljárói, 
szintúgy az egyes egyháztagok, hogy az árvaházat nemes 
s áldásos feladatában pénzadományok, különösen pedig ter-
mények gyűjtése által továbbra is támogatni szíveskedjenek. 

Ezzel kapcsolatosan bemutat ta to t t az árvaház 1885 évi száma-
dása, mely szerint: 
I. A bevétel volt ; . . . 8882 f r t 09 kr. 

11. A kiadás, még pedig: 
kezelési kiadás . . . . 1539 f r t 96 kr. 
tőkésítésre 6658 f r t 31 kr = 8198 f r t 27 kr. 

Pénztári maradvány 683 f r t 82 kr. 

III. Vagyonkimutatás. 
1. Pénztári maradván}- . . . 
2. Kölcsönökben 
3. Járadékkötvényben . . 
4. Miskolczi betét és kamatja . 
5. Rozsnyói takarékpénztárban 
6. Hátrálékban 

683 f r t 82 kr. 
15300 „ — „ 

400 „ — „ 
382 „ 72 „ 
150 „ — „ 
282 „ 65 „ 

Az 1885-ik év végén vagyon 17199 fr t 19 kr. 
Az 1884. év végén volt vagyon 15029 „ 22 „ 

Az 1885 évi szaporodás ~21~69~frlT97"kr." 
Alexy Vilmos 3200 forintos alapítványának 

I. Bevétele ' . . 1632 fr t 42 kr. 
II. Kiadása, még pedig: 

folyó kiadás 242 f r t 71 kr. 
tőkésítésre 1340 f r t — kr. = 1582 f r t 71 kr. 

Maradvány 49 f r t 71 kr. 

III. Vagyonkimutatás. 
1. Pénzmaradvány 49 f r t 71 kr. 
2. Kölcsönökben 3120 
3. Hátrálékban 47 „ 20 
4. Takarékpénztárban tőke s kamat . . 29 „ 42 „ 

» » 
. 20 „ 

Az 1885 év végén vagyona 3246 f r t 33 kr. 
Az 1884 év végén volt vagyona 3232 „ 38 „ 

Az 1885 évi szaporodás 13 f r t 95 kr. 
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A bizottságilag szabályszerűen megvizsgált ezen szá-
madások helyeseknek ta lá l ta tván, Jus th János pénztárnok 
azokra nézve a további felelősség alól, a tanúsí to t t pontos 
és ügybuzgó kezelés elismerése mellett, felmentetik. 

Püspök ur a következő — XXVII. számú — pont alatt tárgyolt püspöki 
tiszteletdíj kérdésénél személyesen érdekelve lévén, társelnöki székét a jelen-
lévő hivatal szerint legidősb főesperesnek Sztehlo Jánosnak adva át, a 
termet elhagyta, hová csak e pont tárgyalásának befejezte után tért 
vissza s foglalta el ismét elnöki székét. 

XXVII. (G.) A miskolczi kerület i pénztári bizottságnak a püs-
pöki t iszteletdíjra vonatkozó javaslata nyomán következő határozat 
hoza to t t : « 

Hivatkozva az eddigi püspöki tiszteletdijnak régi 
keletkezésű s nem a mai életviszonyokhoz mért szerény 
összegére, — továbbá az egyházi közigazgatásnak az állami-
val karöltve ki tágul t körére s megszaporodott teendőire, 
valamint a főpapi állás fokozott s elutasi that lan társadalmi 
követelményeire; de hivatkozva azon örvendetes nagy tényre 
is, miszerint áldásosán működő főpásztorunk hivatalosko-
dásának első 14 éve a la t t az egyházkerület közvagyona 
284 ezer for int ta l szaporodott; tekinte t te l továbbá arra, 
hogy a tervbe vet t tiszteletdij-emelés az egyházaknak akár 
jelen, akár jövő ujabb megterheltetése nélkül te l jesi thető; 
másrészt pedig püspök urnák az egyházkerület példás kor-
mányzása s szellemi és anyagi gyarapitása körül szerzett ér-
demei i ránt ez ál tal is őszinte elismerését nyilvánitani óhajt-
ván: a közgyűlés az esperességek szavazata nyomán 

a püspöki t iszteletdijat ezer for int ta l ezennel felemeli 
s ezen összeget az egyházkerületi közigazgatási pénztár 
rendes évi szükségletébe felveszi és a f. évtől kezdve ezen-
nel kiutalványozza. 

XXVIII. (G) Olvastatott az egyházkerületi pénztárak miskolczi 
bizottságának a f. évi ápril 30-án püspök úr elnöklete mellet t meg-
vizsgált s helyeseknek talál t 1885 évi számadások következő ered-
ményét fel tüntető jelentése : 
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A) A közigazgatási pénztárnál. 
I. Bevétel 13569 f r t 45 kr. 

II. Kiadás 13110 „ 90 „ 
Maradvány 458 „ 55 „ 

III. Vagyonállás. 
Maradvány 1886-ra 458 f r t 55 kr. 
Kötvényekben 19420 „ — 
Értékpapírokban 3728 „ 52 
Pénzintézeteknél 11625 „ 09 
Kamat-hátralékban 60 „ — 

Az 1885 év végén vagyona 35292 „ 16 
Az 1884 „ „ „ volt 35079 „ 86 

Szaporodás 1885-ben 212 „ 30 „ 

B) A tanitóképző-intézet pénztáránál. 
I. Bevétel 18480 f r t 78 kr: 

II. Kiadás 16896 „ 24 „ 
Maradvány 1584 „ 54 „ 

III. Vagyonállás. 
Készlet 1886-ra 1584 f r t 54 kr 
Készlet az intézet gondnokánál 7 
Kötvényekben 
t 

Értékpapírokban . . . . 
Takarékpénztárakban . 
Kamathátralékban . . . 
Az 1885 év végén vagyona . . 105987 
Az 1884 év „ „ volt 104715 

53010 
38600 
12635 

150 

Szaporodás 1885-ben . . . . 1271 

25 

62 

41 
86 
55 » 

C) A Máday-alapitványnál. 
I. Bevétele 
Mult évi állomány 2939 f r t 35 kr. 
Ennek kamat ja 148 „ 40 „ 

Összesen . . ~ 3087 f r t 75 krľ 

II. Kiadása ösztöndijakra. . . 100 „ — „ 
III. Az 1885 év végén vagyona. 2987 „ 75~ „ 
Az 1884 éy végén vagyona volt 2939 „ 35 „ 

Szaporodás . , 48 „ 40 n 
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Az előterjesztett s bizottságilag szabályszerűen megvizs-
gált számadások közgyülésileg is helybenhagyatván: Lich-
tenstein József pénztárnoknak, példás tevékenysége hálás 
elismerésével a szokásos felmentvény megadatik. 

Ezzel kapcsolatban nevezett bizottságnak ugyanezen 
jelentésében foglalt következő javaslatai tárgyal tat tak s 
lá t ta t tak el megfelelő határozat ta l : 

L) A tanitó-képző intézetnek kedvező vagyoni állása 
mellett a közigazgatási pénztár által részére fizetett évi 
420 f r t ra szüksége többé nem lévén, annak fizetése ezennel 
beszüntettetik s ugyanazon oknál fogva az eddig a tanitó-
képző intézet javára rendezett offertorium ezentúl az eper-
jesi theologiai intézet javára lesz megtartandó Nagypén-
teken, vagy a helyi viszonyokhoz képest, más alkalmas 
napon. 

2.) Az eperjesi collegium részére épitési kiadásaihoz 
segélyül a tanitó-képző intézet pénztárából 100 f r t egy-
szer s mindenkorra kiutalvánvoztatik. 

3.) A tanitó-képző intézet rajz és torna tanárai által 
kérvényezett fizetés-felemelés nem teljesíthető; ellenben a 
zenetanár fizetése 50 f r t ta l j av i t t a t ik s részére ezen ösz-
szeg a f. évtől kezdve ezennel folyóvá té tet ik . 

4.) A bizottság által az 1886-ik évre előterjesztett 
költségvetések jóváhagyatnak s egyúttal a pénztárak keze-
lése s ellenőrzésére és a tőke vagyon elhelyezésére szolgá-
ló szabálytervezet kidolgozásával s a jövő évi közgyűlés elé 
terjesztésével püspök úr elnöklete mellett, a rozsnyói és 
miskolczi kerületi bizottságok tagjai bízatnak meg. 

XXIX. (Mt.) Olvastatott Lichtenstein József ker. pénztárnoknak 
püspök úrhoz — Miskolczról 1885 nov. 25-ről keltezett — levele, 
amelyben — hivatkozással az eperjesi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 
XXIY-ik pontjára — tudomásul venni kéri, hogy a közigazgatási 
pénztárnokságot, magán ügyei és sokoldalú elfoglaltsága miatt , 
1886 év deczember 31-én tul tovább vinnie nem lehetvén, ez állá-
sáról lemond s azt a kerület rendelkezésére bocsájtván intézkedést 
kér arra nézve, hogy a közigazgatási pénztár tőle 1886 év deczem-
ber 31-ike után átvétessék. 

A kerület méltányolván Lichtenstein József példás 
pontosságú pénztárnok urnák lemondási indokait — önfel-
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áldozó hűséges fáradozásainak teljes elismerése és sikerdus 
működéseért hálás köszönetének nyilvánítása mellett — 
lemondását elfogadja. 

Ebből kifolyólag a Lichtenstein József lemondása folytán üre-
sedésbe jö t t közigazgatási pénztárnoki állás betöltése, a pénztárt 
ellenőrző bizottság megválasztása, és a régi bizottságnak felmentése, 
valamint a közigazgatási pénztár átadása és átvétele kerülvén 
szőnyegre: 

közigazgatási pénztárnokul Liszka József rimaszombati 
lakos egyhangúlag meg választatott , — 

a pénztárt ellenőrző bizottságba megválasztat tak: elnö-
kül Kubinyi Aladár és Glauf Pál, — ügyészül Marton János, 
tagokul: Fornéth Jenő, Groó Vilmos, Szontagh Károly és 
Tibely Zsigmond, mindannyian rimaszombati lakosok, — 

a pénztár átadása és átvételére, püspök ur elnöklete 
alatt , a miskolczi pénztári bizottság küldetik ki, — 

tekintet tel arra, hogy a pénztárnokul megválasztott 
Liszka József e. ker. gyűlésen jelen nem lévén, a hivatalos 
esküt le nem tehette, a pénztár átadása és á tvételére ki-
küldött bizottság feljogositt.atik arra, hogy Liszka Józsefet 
pénztárnokul feleskesse, — 

végül a pénztár átadása és átvétele után a miskolczi 
bizottság hatásköre megszűntnek nyilvánít tatván, a bizott-
ság tagjainak érdemdús buzgó működéseért teljes elisme-
rés és hálás köszönet fejeztetik ki. 

XXX. (Mt.) Bemutat ta t tak a tudományi pénztárnok által kezelt 
alapok bizottságilag megvizsgált és helyeseknek talált számadásai, 
melyek szerint: 

I. A kerületi segély pénztár. 

Bevétele t e t t 
Kiadása . . 

7206 f r t 58 kr. 
4848 f r t 40 kr. 
"2358 fr t 18 kr. maradvány 

Vagyonállása: 
Kerületi segély tartozásokban 2487 f r t 42 kr.) 

4845 f r t 60 kr. maradvány . . . 
1884-ik év végén volt 

2358 fr t 18 kr.) 
5073 f r t 57 kr. 

apadás 227 f r t 97 kr. 
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II . Tudományi péuztár 

Bevétele 
lása 

3214 f r t 63 kr. 
2873 f r t 16 kr. 

maradvánv 341 f r t 47 kr. 
Vagyonállása: 

Tőkékben . 19388 fr t 49 kr.) 
f r t 47 kr./ ~ pénztári maradvány . 341 
f r t 49 kr.) 
f r t 47 kr./ ~ 19729 f r t 96 kr. 

18S4-ik végén volt 
O 

17702 fr t 30 kr. 
2027 f r t 66 kr. 

5525 f r t — kr. 
5515 f r t — kr, 

10 fr t — kr. 

szaporodás 

I I I . Hittiini alap 

Bevétele lSS5-ben  
kiadása 1885-ben 

Vagyonállása: maradvány 
Magyar 5% járadék-kölcsön névértékben 

8600 f r t — kr. 
a rozsnyói takarékpénztárban 

tőke, s ennek tövült és folyó 
kamatja 5423 f r t 49 kr. 

a miskolczi hitelintézetnél 
tőke s kamat 9322 fr t 37 kr. 

a miskolczi takarék-egyletnél 
tőke s kamat 4378 f r t 85 kr. 

pénztári maradvány. . . . 10 f r t — kr.J = 27734 f r t 71 kr. 
1884 év végén volt 23115 fr t 65 kr, 

szaporodás 4619 fr t 06 kr 

IY. Zsedényi alapítvány 

Bevétele: 20000 fr t főldhiteliutézeti 5V2°/«\ 
záloglevél évi kamat ja . 1100 f r t — kr. 

kisorsoltatott 1 drb 1000 frtos, 
1 drb 100 frtos záloglevél 1100 f r t — k r . 

időközi kamat 4 f r t 77 kr J 
Kiadása: Vásároltatott 1 darab 1000 frtos, 

1 drb 100 frtos záloglevél 1130 f r t 25 kr.) 
tanítóknak kifizettetett . . 1000 f r t — kr.J 
postabérek 10 f r t 77 kr.J = 

= 2204 f r t 77 kr. 

2141 f r t 02 ki-
marad vány 63 f r t 75 kr 
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Ezen a túloldalon k imuta to t t 63 f r t 75 kr. 
maradványhoz jön: 1) a convertálásnál kapot t készpénz 70 f r t 55 kr. 

• 2) a takarékpénztárban elhelyezett 
tőke és kamat 118 f r t 60 kr. 

tesz a takarékpénztárban elhelyezett összeg 252 f r t 90 krt. 
Vagyonállása: 

Záloglevelekben . . . . 20000 f r t — kr.} 
Takarékpénztárban . . . 252 f r t 90 k r j = 20252 f r t 90 kr. 
1884 év végén volt . . . 2J 10 f r t 34 kr. 

szaporodás 242 f r t 56 kr. 

Mind a 4 számadás helybenhagyólag tudomásul vétet-
vén, az azt vizsgáló bizottság indítványozása alapján 

a) a segélypénztár irányában tetemes tartozásban 
lévő sáros-zempléni, hegyaljai és gömöri esperességek egyes 
egyházai a főesperesek ut ján tartozásaiknak a folyó év 
végéig lerovására ismételten felhivatnak és utasí t tatnak, — 

b) Szontagh József kezelő pénztárnok részére — lel-
kiismeretes fáradtságának és szakavatott működésének 
méltánylása és köszönet nyilvánítása mellett — az 1885 
évi számadások tekintetében a felmentés megadatik. 

XXXI. (F.) Olvastatott a ker. nyugdíjintézet igazgató választ-
mányának az intézet 1885 évi állásáról szóló következő jelentése: 

1. A nyugdíjintézet 1885-ik évi bevételeiről és kiadásairól szóló 
számadás, előzetes átvizsgálás után, folyó évi áprilishó 21-én püspök 
ur vezetése alat t Szontagh József, Haj esi Sándor, Oravecz Mihály és 
Kramarcsik Károly által bizottságilag és teljes részletességgel meg-
vizsgáltatott ugy, hogy a bevételeknek és kiadásoknak minden 
egyes tétele mind a naplóval, mind a vezetett főkönyvekkel — a 
kiadásoknak kellő igazolása mellett — egybehasonli.ttatott, nyugták 
és ellennyugták megbiráltattak, a külön czimek egyes tételeinek, 
valamint a külön czimeknek összegezése is átnézetett . Az ily módon 
megvizsgált számadás f. é. májushó 12-kén az újonnan megválasztott 
igazgató választmány teljes ülésében felülvizsgáltatott, mely alka-
lommal egyszersmind a nyugdíjintézet tőke- alapját biztosító köt-
vények, takarékpénztári betétkönyvecskék, értékpapírok, különösen 
pedig az ujabb kötvények bírálat alá vétettek. Mindkét vizsgálat 
azt tün te t te ki, hogy a beterjesztett számadás kifogástalan, hogy a 
nyugdíj intézeti vagyon kellőleg van biztosítva s a pénztár hűséges 
és pontos kezelése méltányló elismerést érdemel. 
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Volt pedig a beterjesztett számadás szerint az 1885-dik évi 
forgalomban: 

folyó üzleti bevétel 33605 fr t 72 kr. 
kiadás 30245 fr t 18 kr. 

Készpénz maradvány 3360 f r t 54 kr. 
Az összes bevétel volt : 

tőkék, illetékek és vegyesekben 146385 f r t 07 kr. 
kamatokban 9751 „ 84 „ 
hátralékokban 3697 „ 21 „ 

összesen 159834 fr t 12 kr. 
Levonatván az 1885-ki tényleges kiadás 6948 66 

tesz az 1885-ki vagyonállás 152885 f r t 46 kr. 
A nyugdíj intézeti vagyon elhelyezése következőleg van k imuta tva : 
a) részvényeseknél 952 f r t 67 kr. 
b) kötvényekben és takarékpénztáraknál . . . 144875 „ 04 
c) hátrájékokban 3697 „ 21 
d) készpénzben 3360 „ 54 „ 

összesen 152885 „ 46 „ 
Az 1884-ik évi vagyonállás volt 148403 „ 02 „ 

E szerint az 1885-ik évi vagyonszaporodás 4482 fr t 44 kr. 
A hátrálékok jó része a számadás vizsgálásának napjáig befolyt, 

a többinek behajtására nézve az igazgató választmány a kellő intéz-
kedéseket megtette. 

2. A pénztár kétszer, u. m. 1885 decz, 31-én és 1886. aug. 11-én 
megvizsgáltatott s az igazgató választmányi jegyzőkönyvbe vezetett 
tételek szerint rendben ta lá l ta tot t . 

3. A nyugdijintézeti alap növelésére kötelezett reformatiói offer-
torium beküldésének elmulasztásaért, az alapszabályok 6-ik §-ának 
értelmében a tokaji és fancsali egyházak lelkészei ismét két-két 
forintnyi birsággal rovattak meg. 

4. A mult évi egyházkerületi gyűlés óta, a folyó egyházkerületi 
gyűlésig, következő kegyadományok és illetékek folytak be a nyug-
dijintézeti tőke növelésére: 

a) Egyházak részéről: a nandrázs-rákosi egyháztól 4 frt, 
a gömör-panyititól 10 forint. Hátra van még öt egyház, mely 
a mult évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének erélyes felszólí-
tása után sem sietett jótékonvsága filléreivel járulni a nvudijinté-

" 8 
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zeti alap növeléséhez, névszerint: a nyustyai, ráhói, murány-hosszú-
rétí, sókuti és uj-klenóczi egyházak. 

b) Gyűjtésekből: Kübecher Albert durandi lelkész lakadalmán 
3 frt , — Linberger István kézsmárki lelkész lakadalmának alkal-
mából 5 frt, — özv. Weber Andrásné leányának lakadalmán 5 f r t 
30 kr, — Sztehlo Ottó és Kéler Gizella lakadalmán 5 frt , — Pet-
renko János jolsva-taploczai lelkész lakadalmán 5 frt , — Ónodi 
Dezső és Rohács Erzsébet lakadalmán 11 frt, — Philippi János 
krompachi lelkész leánya lakadalmának alkalmából 3 frt, — Hndák 
Ede göllniczbányai nyugalmazott és nyugdíjas tanitó leányának laka-
dalmán 5 frt , összesen 41 f r t 30 kr. (a múlt évinél 1 6 f r t 42 krral kevesebb). 

c) Dispensatiókból a mult évi egyházkerületi gyűlés óta az 
1885-ik év végéig 100 frt, — 1886-ban a jelen e. ker. gyűlésig 
70 frt , összesen 170 f r t (a mult évinél 150 í r t ta l kevesebb). 

d) Néhai Szontagh Imre hagyománya 50 frt, 
5. A pénztárnok a nyugdijintézet múltját , jelenét és várható 

jövőjét részletesen ismertető emlékiratot terjesztett be, s a nyugdij-
intézeti igazgató választmány az érdekes munkálat kinyomatását és 
a részvényes tagok közti kiosztását rendelte el. A nyugdijintézet 
állását ismertető i rat közkézen forogván, i t t röviden csak az álljon, 
hogy van nyugdijintézeti I-ső osztályú 133, — U - i k osztályú 68,— 
III-ik osztályú 32, — IV-ik osztályú 26, összesen 259 tag; nyug-
díjban pedig részesül 11 nyugalmazott tag, 50 özvegy és 6 rend-
beli árva. Az egyházkerület régibb lelkészi és taní tói özvegyeinek 
segélyzése, ez idő szerint még mintegy 130 f r to t vesz igénybe. 

6. Droppa Emil, hivatalából elmozdított volt laposi, jelenleg a 
dunáninneni egyházkerületben segédkező lelkész neje az i ránt folya-
modott, hogy végtelen nyomora enyhítésére, neki a férje által a 
nyugdijintézeti pénztárba befizetett 70 fr tnyi összeg visszatérittessék. 
Ily viszzatéritésnek helye nem lévén, az igazgató választmány a 
szerencsétlen nő és esetleges árvái tekintetéből, hajlandó volt, az 
évi illetőségek további befizetésére képtelen tag utóbb beterjesztett 
azon kérelmének helyt adni, hogy az általa a III-ik osztályba teljesített 
befizetések számbavételével a teljes befizetést teljesített IV osztályú 
tagok sorába Írassék át, s a felszámolás után fennmaradó felesleg, 
szabályos nyugta mellett, az Ínséggel küzdő nőnek adassék át. 

Ezen jelentés kapcsán s az abban foglalt javaslatok leikies mé-
retes megfontolása után : 
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1.) Scheffer Gusztáv pénztárnoknak az intézeti vagyon 
hü, pontos és leikiesméretes kezeléseért, valamint az inté-
zet múltját , jelenét és várható jövőjét oly világos voná-
sokban feltüntető, nagy gonddal készült s immár közkézen 
forgó emlékirat elkészítéséért, hálás köszönet szavaztatott, 
s ugyanő az átvizsgált és helyeseknek talál t 1885-ik évi 
számadásokra nézve a további számadástétel kötelezettsége 
alól ezennel felmentetik. 

2.) Tekintetbe véve. hogy az intézetre vonatkozó ügyek 
elintézése a nyugdíjintézet hivatalnokainak —, különösen 
pedig a pénztárnoknak — munkásságát évről évre foko-
zódó mérvben veszi igénybe, amennyiben 259 nyugdíj inté-
zeti tag évi befizetéseinek és elmaradásainak, továbbá a 
250-et megközelítő kötvények után félévenként fizettetni 
szokott kamatoknak, valamint a nyugalmazottak, özvegyek 
és árvák részére hasonlóan félévenként kijáró nyugdijak-
nak napló szerinti vitele és rendes elkönyvelése, nyugták 
kiállítása, — felvilágosítást adó, figyelmeztető, intő s a 
köteles illetékek vagy kamatok befizetését sürgető levelek 
irása, pénzek elküldése s végre a nyugdíj intézeti terjedel-
mes számadások pontos vitele, súlyos terhet gördit a pénz-
tárnok vállaira, s aránylag szaporítja a jegyző teendőit 
is: a pénztárnok évi tiszteletdíjjá ezennel száz forinttal, 
a jegyzőé pedig 50 f r t t a l emeltetik, oly módon hogy a 
pénztárnok jelenlegi 400, a jegyző 150 f r t tiszteletdija 
ezentúl végleges fizetésül ál lapi t tat ik meg. 

3.) Tekintetbe véve, hogy nyugdíj intézetünk a dunán-
túlinak alapszabályai szerint alakult, mely egyházkerület 
az idők tapasztalatain okulva, nyugdíj intézeti alapszabá-
lyait, különösen az évdijakra nézve, legújabban szintén lé-
nyegesen megváltoztatta, s hogy az idők jelei különösen 
az intézet jövőjének biztositása czéljából ilyetén változtatá-
soknak szükségét, a mi intézetünknél szintén k imuta t ták : 
annál fogva — de világos kikötésével annak, hogy ezen 
változtatások a már szerzett jogokat nem csonkithatják 
s igy csak az ezentúl belépő tagokra nézve lesznek alkal-
mazhatók — nyugdíjintézetünk alapszabályai a követke-
zőkben változtattatnak meg: 

8* 
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a) az alapszabályok 3-ik §-a ily szerkezetet nyer 
„lia az intézet valamely tagja, mielőtt annak gyámolitá-
sát a maga, vagy özvegye részére igénybe vehette volna, 
hivatalából kilép, vagy más, az egyházkerületnek felügye-
lete a la t t nem álló hivatalt vállal, tagsági jogait többé 
nem érvényesítheti; mely esetben azonban, kívánatára, be-
fizetései összegének fele, de kamatok nélkül, rendelkezésére 
bocsáttatik, — 

b) miután a nyugdíj intézetnek kötelezett tagjai, nagy elő-
nyöket nyújtó megizmosult intézet tagjaivá lesznek,annálfogva 
az alaptőke némi gyarapítására, a belépő tagok az alapszabá-
lyok 8-ik §-ában részletezett befizetéseikhez, a belépés al-
kalmával még beiratási dij czimén az I. osztályban 10 
fr tot , a II osztályban 5 fr tot , a I l l - ikban 2 f r t 50 krt, 
a IV-ikben 1 f r tot tartoznak egyszer-mindenkorra befi-
zetni, — 

c, a 9-ik § eként alakul: „ha valamely tag, miután 
már néhány évig mint évdijas tag tel jesí tet te befizetéseit, 
kötelezettségének egyszer-mindenkorra kiván eleget tenni : 
eddigi befizetése, a kamatot nem számítva, neki betudatik, 
a mindenkorra való pótlékot azonban a kamatokkal s a 
kamatok kamataival együtt tartozik befizetni", — 

d) az átlépés alsóbb osztályból felsőbb osztályba csak 
évi befizetés feltétele mellett engedtetik meg; az illetőnek 
pedig a felsőbb osztály szerinti nyugdíjra csak akkor van 
jogosultsága, ha az átlépés idejétől fogva a felsőbb osztály 
szerinti befizetéseit már öt éven át te l jesí tet te; mig ellen-
esetben csak az alsóbb osztály szerinti nyugdíjra t a r tha t 
igényt, de ez esetben a befizetett összeg feleslege — kama-
tok nélkül — az illetőnek rendelkezésére bocsáttatik. 

4.) Az igazgató választmány azon intézkedése, mely-
nél fogva Droppa Emiinét az általa, illetve férje által a 
I l l - ik osztályba teljesített befizetések számbavételével s a 
beszámolás után fennmaradó felesleg visszafizetésével a teljes 
befizetést tel jesí tet t IV osztályú tagok sorába helyezte á t : 
indokainál fogva jóváhagjm tudomásul vétetik. 

5.) Az igazgató választmányba — az elhunyt idősb 
Bartholomaeidesz László helyére ifi. Bartholomaeidesz László 
gömöri alesperes választatik be. 
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6.) A tavaly jegyzői uton hozzájok menesztett intő 
f'elhivás daczára, az intézet gyarapitásához még mindig sem-
mivel sem járul t öt egyház mindeddig szégyenitőleg elmu-
lasztott ebbeli erkölcsi kötelezettségének lerovására, végső 
kisérletképen, még maga az igazgató választmány által 
lesz erélyesen felhivandó. 

A nyugdijintézeti ügyekkel kapcsolatban olvastatott Nandrázsi 
Dallén Mihály restéri lelkésznek folyamodványa, melyben hivatko-
zással arra, hogy a mult évi ker. gyűlés jkönyve XXY1 pontjában 
foglalt határozattal az intézeti tagok sorából törölve lett s jövőre 
a legpontosabb fizetést igérve, magát — különösen neveletlen gyerme-
kei iránti tekintetből -— az intézet kötelékébe újból felvétetni kéri. 

A gyűlés folyamodó kérelmének, az előadott okoknál 
fogva, kivételképen helyt ád, s őt azon szigorú kikötéssel, 
hogy befizetéseit különbeni ujabb s végleges kizáratás ter-
he alat t ezentúl kifogástalan pontossággal teljesitendi, 
az intézet tagjai közé visszaveszi. 

XXXII. (Mk.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
XXIL pontjánál olvastatott a magyarországi protestáns superinten-
dentiák meghatalmazott jai által a báró Baldácsy-féle alapítvány 
ügyében Budapesten 1886 évi áprilhó 11-én t a r to t t közgyűlésnek 
jegyzőkönyve, s annak alapján következő határozatok hozattak: 

1. Megújítja egyházkerületünk azon mult évi határo-
zatát, hogy az alapítványi igazgatóság működési ideje az 
azt választó meghatalmazottak megbízásánál hosszabb időre 
ne ter jedjen; minélfogva az alapítványi igazgatóság összes 
tagjai és az ügyész a meghatalmazottak által három évre 
választandók; mely határozatunkról az igazgatóság elnöke 
értesitendő. 

2. A meghatalmazottak közgyűlésébe póttagul meg-
választott Szontagh Bertalan gömöri esperességi felügyelő 
meghalálozván, helye Brósz Jónát VI. sz. kir. városi espe-
rességi felügyelővel töltet ik be. 

3. Örvendetes tudomásul vétetik, hogy az 1886 évre 
22000 f r t t é t e te t t folyóvá a kerületek részére, az alapít-
vány ezé Íjaira, melyből kerületünkre 2000 fr t esik. Ezen 
összeg az alapitó levél, valamint kerületünk határozatai 



értelmében, 3/n-ed részben a püspöki fizetés javítására, 2/»-ed 
részben szegényebb fizetésű lelkészeknek és lelkészek özvegyei s 
árváinak javadalmazására, Vg-ed pedig pusztuló egyházak meg-
mentése, Ínséges egyházak segélyezése és építkező egyházak 
gyámolitására lévén fordítandó: a püspöki fizetés javítá-
sára szolgáló 3/o-ed rész e czélra ezennel kiutalványozta-
tik, a többi 6/n-ed résznek felosztására vonatkozó adatok 
beszerzése a felosztási tervezet elkészítése s a jövő évi ke-
rületi gyűlés elé leendő terjesztésével egy, püspök úr és 
Marko Sándor elnöklete alatt, Szontagh József, Tirsér 
István, Zelenka Pál, Terray Gyula, Czéner Pál, Kramarcsik 
Károly, Scheffer Gusztáv és Juszt János tagokból álló bi-
zottság bizatik meg. 

XXXIII. (Mt.) Néhai Jelenik Almássy István hagyatéki ügyében, 
az eperjesi kerületi collegium párfogóságának 1886 évi junius hó 
27-én megtar tva let t közgyűlésén hozott abbeli határozata ellen, 
mely szerint néh. Jelenik Almássy István örökösei által 250 f r t 
évjáradék és a várományosi jogok megváltásául, a collegium részére 
felajánlott 1 0000 fr tnak elfogadására késznek műlatkozott, a kisebb-
ségi véleményt képviselő Schulek Gusztáv és társai által beadott 
felebbezés kerülvén szőnyegre 

a rendelkezésre álló végrendelet, hagyaték-tárgyalási jegyző-
könyv és collegiumi határozat értelmében e fellebbezett ügyben a 
tényállás következőleg ál l í t ta tot t össze: 

1885 junius 30-án elhalt néhai Jelenik Almássy István úr 
21000 forint tal terhelt és leltárilag 228753 f r t 76 krra becsült 
vagyonának igen jelentékeny részéről, nevezetesen a radácsi, berzen-
kei, jánói ingatlan birtokok feléről, továbbá a harsaghi és blihafkai 
ingatlan birtokrészekről és a végrendeletben megemlített ingósá-
gokról akként végrendelkezett, hogy ezen most felsorolt és az ingat-
lanságok tekintetében semmi szin alat t el nem idegeníthető vagyon 
egy tömegbe lévén csatolandó, az a családjabeli kiskorú fiúgyer-
mekek nevelésére fordittassék oly módon, hogy a tömeg összes 
tiszta jövedelme évenként három részre legyen felosztandó s ennek 

egyharmada a tömeg szaporítása czéljából a tömeghez csa-
toltassék, — 

második harmada örökhagyó fogadott fia Hedri Jelenik Ernő 
kiskorú fiörököseinek, — 
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harmadik harmada dr. Jelenik Zsigmond kiskorú fiörököseinek 
nevelésére —azok 24-dik életévéig — fordittassék. Ha akár az egyik, 
akár a másik ágon kiskorú fiörökös ideiglenesen nem lenne, a tiszta 
jövedelmi mindkét harmadrész azon ágnak adassék ki, amelyiknek 
ilyen kiskorú fiörököse van, s mindaddig, mig a szünetelő ágon 
kiskorú fiörökös nem lesz. Ha pedig egyik ágon sem lenne kiskorú 
fiörökös, olyannak születéséig mind a két harmadrész az alapit-
ványi összeghez csatoltassék. Ha végül ugy a Hedry Jelenik Ernő, 
mint a dr. Jelenik Zsigmond ágán fiörökösök többé épen nem létez-
nének, akkor a tömeg tiszta jövedelmének egyharmada továbbra is 
a tömeg növelésére forditandó, másik kétharmad része pedig az 
eperjesi kerületi collegiumra szálljon oly módon, hogy annak fele 
a collegium szükségleteire fordittassék, másik fele pedig, „Je-
lenik" név alat t i stipendium gyanánt, négy sárosmegyei szüle-
tésű és az eperjesi ev. oskolába járó -tanulónak ösztöndijképen 
kiadandó legyen; ha sárosmegyei születésű evangelicus tanuló a 
collegiumban nem volna, akkor az ösztöndijakra szánt évi részlet 
az eperjesi evangelicus egyházközségnek avégett adandó ki, hogy 
az egyházközség az eperjesi egyházhoz tartozó négy evangelicus fiút 
megnevezzen, a kiknek nevelésére ezen összeg forditható legyen. 

Ezenkívül végrendelkező meghagyta, hogy jelenleg 53 éves 
özvegyének halála napjától kezdve, úgy a collegiumnak, mint az 
eperjesi tót ajkú egyháznak külön-külön 250 forint fizettessék örök 
időkre az alapitványi tömegből, még pedig a tömeg-jövedelem fel-
osztása előtt; a collegiumnak hagyományozott évi 250 f r t az el-
hunyt harsaghi ingatlanaira, a tó ta jku egyháznak hagyományozott 
2 évi 50 forint pedig az elhunyt berzenkei ingatlanaira lévén telek-
könyvi bekebelezés által biztositandó. 

Hogy pedig ezen végrendelkezés minden tekintetben hiven 
megtartassák, végrendelkező (a 21-dik pontban) kimondta, hogy ha 
végrendeletében a hagyományosok bármelyike meg nem nyugodnék 
s azt kifogás nélkül el nem fogadná, vagy pedig a neki szánt összegen 
felül valami követelést támasztana: az a részére megállapitott hagyo-
mánytól elesik, abból kizáratik és a hagyomány az alapitványi tömeghez 
csatoltatik. Az ezen ügyben f. é. márcz. 2-án megtar to t t hagyatéki tárgya-
lás alkalmával azonban az érdekelt felek a családi alapitvány eszméjét 
elejtették s a végrendeletnek félre tételét és mellőzését elhatároz-
ták azon indokból, mivel a fogadott fiu Hedry Jelenik Ernő köte-
les része állítólag meg let t sértve és a legközelebbi oldalági vér-
rokonok minden egyes hagyománynál állítólag csekélyebb előnyben 
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részesültek. Egyszersmind az eperjesi collegiumnak — az összes váro-
mányosi jogairól való lemondás fejében, végkielégítés czimén, s 1887 év 
julius 1-én fizetendöleg 10000 forintot, az eperjesi tót ajkú ev egyház-
nak ugyanazon czimen 4000 forintot kifizetni felajánlottak. 

Ezen egyezségi a jánla t az 1886 jun. 27-ki collegiumi pártfogósági 
közgyűlésen, 28 szavazattal 26 ellenében, elfogadtatott . 

Ezen határozat ellen a collegiumi pártfogósági gyűlés kisebb-
sége felebbezést adván be, azt a következőkkel indokolta: 

1.) hogy a hagyatéki eljárást elrendelő eperjesi kir. törvény-
szék a gyámsági törvény (1877 évi XX t. cz.) II részének IV feje-
zete értelmében el járni nem illetékes, — 

2.) hogy Hedry Jelenik Ernő és Jelenik Zsigmond urak figyer-
mekei a hagyatéki tárgyalásnál képviselve nem voltak, pedig a 
gyámsági törvény 30 §-ának c) pont ja értelmében még a születendő 
utó-örökösök részére is külön gondnok rendelendő, — 

3.) hogy a collegium a kérdéses egyezségi a jánlatot amia t t 
sincsen jogositva elfogadni, mivel az alapí tványnak csupán fele fog-
ja őt, másik fele pedig, az ösztöndijak élvezetére h iva to t t aka t illet-
ni s hogy ennél fogva ahhoz az eperjesi ág. ev. mindkét egyháznak, 
a sárosmegyei ág. hitv. evangélikusok összeségének, tehá t a sáros-
zemplén megyei ev. esperességnek is, felügyeleti jogánál fogva vé-
gül az egyházkerületnek is beleszóllása van, — 

4.) hogy a végrendelet félretételével a végrendelkező intentió-
jának megmásitását , ugy a polgári, mint az erkölcsi törvények t i l t -
ják, végre 

5.) hogy a collegiumi pártfogósági gyűlésen, a szavazásban több 
érdekelt fél vet t részt, annak daczára hogy az ellen a felebbezők 
mindjá r t az ügy tárgyalásánál t i l takoztak. 

A kerület i közgyűlés ezen fontos ügyben, az ezen 
jkönyv XVI pont ja alat t kiküldöt t bizottság javaslata alap-
ján és beható vi ta után, a következő határozatot hoz ta : 

A felebbezésnek hely adatván, a kerület i gyűlés az 
eperjesi kerület i collegium 1886 junius 27-én t a r t o t t pár t -
fogósági közgyűlésének 8-ik pont a la t t hozott ha tá roza tá t 
meg vál tozta t j a, s a végkielégitésképen ezen collegium ré-
szére megajánlot t 10000 f r tnak egészségileg leendő elfo-
gadását, a felebbezésben előhozott indokok alapján, de még 
azon ok mia t t sem hagyja helyben, mert ez ál tal a colle-
giumnak a részére hagyományozott évjáradékon felül a 
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Hörökösök kihalta esetére biztosított dús várománva, min-
T. ' 

den megfelelő kárpótlás nélkül ej tetnek el. 

XXXIV. (G.) Olvastatott az egyházkerületi eperjesi tanitóképző 
in téze t igazga tó tanárának a lefotyt 1885—86 tanévről beterjesztett 
jelentése, mely szerint: 

1. Az intézet 3 rendes tanára minden megszakítás nélkül mű-
ködött. 

2. Fölvételért folyamodott 25, (ezek közt 10 uj) tanuló, beirat-
kozott s a tanév végéig maradt 21, kik közül anyanyelvre nézve: 
6 magyar, 6 német, 9 tó t ; vallásra nézve valamennyi evangelikus; 
tanfolyam szer int : I-ső éves 6, Il-od éves 7, I l l -ad éves 8 ; osztályzatra 
nézve: 2 jeles, 15 jó, 3 kielégítő, 1 elégtelen; ösztöndijat (a colle-
gium szívességéből) nyert 3 tanuló együtt 14 f r t o t ; ingyenes ellá-
tásban részesült 18, csak tandí jmentes volt 3, valamennyinek az 
erkölcsi viselete —, valamint (1 tanulót kivéve) az egészségi állapota 
is jó volt. 

3. TanképesitÖ vizsgálatra 24 gyakorló és segédtanító s nevelő 
jelentkezett , kik közül Frenyo Dániel, Gallovics János, Lipták János, 
Poltz József és Zimmermann Mihály jeles —, Hönsch Ede, Kéler 
Gyula, Lux Győző, Nemes Győző, Pál Béla, Válint András és Wit t -
chen Aladár jó —, Jaeger Kornél, Jesztrebényi Samu, Kristóf Lajos, 
Thinschmiclt Jakab, Vonga Gyula, Jaczko János r.-zsaluzsányi- és 
Löwi Sámuel h.-nádudvari izr. tan i tó kielégítő osztályzattal képe-
s í te t tek; 2 egy-egy tantárgyból pótvizsgálatra, 1 a teljes vizsgálat 
ismétlésére, 1 a képezdei tanfolyam bevégzésére u tas í t ta to t t , 1 
pedig a gyakorlati év hiánya mia t t a tanképesitöhöz nem bocsáttatott . 

Szepes-Iglón az állami tanitó-képző-intézetben képesítő vizsgá-
la to t t e t t és tani tói okmányt nyert 4 fi- és egy nőtanitó. 

4. A könyvtár az ezen czélra szolg.' ló 50 fr ton vásárolt 15 mű-
vön felül következő adományokkal szaporodott: a vallás- és köz-
oktatási m. k. minisztérium a közoktatás 1883—84 és 1884—85 évi 
állapotáról szóló jelentést és az orsz, tan i tó i nyugdíj- és gyámalap 1883 évi 
állapotáról szóló kimutatást , — Lauffer V. könyvkiadó 2 drb tanköny-
ve t ,— dr. Bihari Péter tanár 5 paedagogiai könyvet, — Dobrovszky és 
Franke könyvkiadók 2 tankönyvet, — Novák Mihály lelkész a „Nach der 
Schicht" —, Trsztyenszky Ferencz szerkesztő pedig az „Ev. egyház 
és iskola" czimü lapot adományozták, 



Uj taneszközök vételére az egyházkerület által erre rendelt 
100 ír t fordí t ta to t t . A zenekörnek Parvy Erzsébet úrhölgy hangsze-
rekre 5 f r t o t — , Binder Károly taní tó a „Lieder Strausz" 3 kötetét —, 
Zsarnoviczky István tanár pedig egy fuvolát ajándékozott. 

5. A kosárfonást, a sárosmegyei iparfejlesztő bizottság támoga-
tása mellett , az intézet növendékei sikeresen gyakorolták. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén 
a) az intézet könyvtárát , illetőleg taneszközeit szíves 

adományaikkal gyarapí tot t vallás- és közoktatási in. k. 
ministerium s fent megnevezett egyes jóltevőknek, vala-
min t a beteg növendekeket dí j ta lan gyógykezelésben része-
s í te t t dr. Krajzell Aurél és dr. Lakner Árpád orvosoknak 
a gyűlés meleg köszönetet szavaz, — 

b) a szakkönyvtár gyarapítására 50 frt , ujabb tansze-
rek beszerzésére pedig 100 frt , a tanítóképző intézet pénz-
tárából, a jövő 1 886'7 tanévre is — utólagos számadás köte-
zettsége mellet t — utalványoztatok, — 

c) amennyiben a kosárfonás sikeresnek bizonyult, annak 
folytatása s lehető fejlesztése az intézet tanár i karának 
további figyelmébe a jánl ta to t t . 

XXXV. (Gr) Olvastatott az egyházkerületi tanodai bizottságnak 
a kerületbeli közép- és főiskolák 1885/6-dik tanévi állapotáról szó-
ló jelentése, mely szerint: 

1. Gymnasium 7 van, még pedig 5 teljes, 1 hatosztálvu és 1 
négy osztályú. Tanterem a dísztermeken kivül 55 van, 51 osztálylyal 
(lglón egy párhuzamos 1-ső osztály van). Tannyelve, valamennyinek 
a magyar, mely mellet t a késmárki és az iglói gymnasium alsóbb 
osztályaiban segédtannyelvül a német is használtatik. Ingatlan va-
gyonuk pénzértéke 224127 frt . mely 12286 f r to t jövedelmez. (Meg-
jegyzendő, hogy Késmárk sem az ingat lan vagyont, sem ennek jöve-
delmét ki nem m u t a t t a és hogy az eperjesi gymnasium ingatlan 
vagyonául az egész Collegium ingatlan vagyona osztatlanul vétetet t ) . 
A tökepénz összege 401791 frt , mely 19178 f r to t jövedelmezett. (A 
mult évben 568220 f r t tőke és 24644 f r t kamatjövedelem volt 
kimutatva). Összes jövedelmük 120759 f r t 62 kr t te t t , melyből 
tandí j czímén 25166 f r t 55 kr, élelmezési járulék czimén pe-
dig 14083 f r t 20 kr van fel tüntetve. (A mult évben élel-
mezési járulék czimén 34393 f r t 13 kr szerepel). A kiadás főössze-
ge 123535 f r t 54 kr, melyből tanár i fizetésekre 69415 fr t . — a 
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növendékek élelmezésére 26279 f r t 13 kr. — tanszerekre 3406 f r t 
56 kr. (legtöbb Rozsnjmn) fordí t ta tot t . A tanárok létszámán 7 gym-
nasiumban: 57 rendes és 37 segéd-, helyettes, illetve kisegítő tanár . 
Beiratkozott összesen 1725, — ezek közül 1615 rendes és 110 magán-
tanuló; évközben kilépett 53, meghalt 5, maradt tehá t az évvégén 
1667, kik közül anyanyelvre nézve 1044 (62.02%) magyar, 51 1 (30.65%) 
német, 106 (6 .35%) tó t és 6 (0 .35%) más nyelvű; vallásra nézve: 676 
(41.37%) evangelikus, 3 0 8 (18.84%) református, 337 (20.62°/«) római 
katholikus, 287 (17 .56%) izrealita és 26 (1 .59%) görög katholikus (a 
nyíregyházai gymnásiumban az izraeli ta tanúlók viszonylagos több-
ségben vannak); származásra nézve, eltekintve a rimaszombati gym-
nasium üresen hagyot t rovatától, 9 külföldi, a többi honi; életkorra 
nézve 114 olyan, a kik a 19-ik életévet meghaladták. — Szorgalmi 
eredmény tekintetében vizsgálatot t e t t 1634 tanuló, még pedig 156 
jeles —, 396 jó —, 744 elégséges —, 338 (egy vagy több tantárgy-
ból) elégtelen eredménnyel; 38 pedig vizsgálatlan maradt. Érettségi 
vizsgálatra jelentkezett az 5 főgymnasiumban 168 ifjú, visszalépett 
4, az írásbeli vizsgálat alapján visszavettetet t 2, vizsgálatot t e t t 162, 
még pedig 44 je les—, 94 kielégítő eredménynyel, 24 pedig a szóbeli 
vizsgálat alapján visszavettetett . Erkölcsi magaviselet tekintetében az 
eredmény örvendetes s jónak jelezhető; elutasítás 3 gymnasiumban 
6 fordult elő. A f'ógymnasiumi tanfolyamot bevégzett i f jak közül 15 
a hi t tudományi, 18 a jogi, 13 a gyógy tudományi, 9 a bölcsészeti, 1 
a vegyészeti, 5 a mérnöki s építészi, 7 az erdészeti, 42 a gazdászati, 
14 a katonai, 32 a hivatalnoki és 6 más pályára készült lépni. 

A szabad tantárgyak közül a franczia nyelvet 87, az éneket 
583, a zenét 132, a gyorsírást 113, a szépírást 360 tanuló gyako-
rolta. — Magyar önképzőkör 6 gymnasiumban van 397 taggal; né-
met önképző kör Iglón és Késmárkon 58 taggal ; zenekör 2 gym-
nasiumban 21 —, vivókör egyben 55 —, dalárda ötben 193 taggal ; 
segélyegylet van kettő, 328 f r t 74 kr. vagyonnal. Ösztondijjat 125 tanuló 
nyert, együtt 2255 f r t 60 krban; a tápintézetekben 455 tanuló nyert 
olcsó ellátást; elengedtetett tápintézet i dijban 89 tanulónak 1494 frt , 
tandíjban pedig 129 tanulónak 1734 fr t . 

Kiemelendő az iskolai évi értesítők nyomán, hogy valamint a 
theologiát, tanítóképző intézetet és a jogakadémiát, ugy valamennyi 
gymnasiumot hazafias szellem lengi át s a nevelés az egyház érde-
keinek is megfelelő. 
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2. Az egyházker. hittanintézet évi ismertetése ezen jk. XXIlI-ik 
pontja, vagyonállása pedig XXX pont ja a la t t található. 

3. Az egyházker. tanítóképző intézet mult évi állapotáról ezen jk. 
XXXIV pontja, vagyoni helyzetéről pedig a XXVIII pont szólanak. 

4. Az eperjesi ev. ker. coll. jogakadémián, mely négy évi tanfo-
lyami!. az 1885-—6 tanévben 6 rendes, 3 rendkívüli és 2 magánta-
nár működött . Tanterme 4 van. 

Beira to t t az év elején 24, évközben a 2-ik félévre 3, összesen 
27 rendes ha l lga tó ; ki lépet t 2, maradt az év végén 25, kik közül 
anyanyelvre nézve valamennyi magyar ; vallásra nézve: 9 evang., 2 
ref., 12 rk., 1 gk., 3 izraelita. Tandíjmentes (60 f r t ta l ) volt 2, — 
ösztöndíjas pedig 208 f r t 40 kr erejéig 4. A joghallgatók segélyegyle-
tének tőkéje 3624 f r t ; segélyeztetett 1 joghallgató 140 f r t t a l ; tag-
ja inak száma 23 volt. A jogakadémiai if júság könyvtára 590 kötet-
ben 454 művet számlál. Tőkevagyona 51816 frt , kamatjövedelme 
2128 frt , tandijból befolyt 840 f r t ; kiadása 7931 fi-t 04 kr, mely-
ből a tanárok fizetésére 6591 f r t esett. (A bevétel és a kiadás közt 
mutatkozó 3864 f r t 24 kr hiány a tökéből fedeztetett). Első alap-
vizsgálatra je lentkezet t 17 joghallgató, kik közül kitüntetéssel képe-
s i t t e t e t t 1, egyhangúlag 8, szótöbbséggel 5, pótvizsgálatra utasí t ta-
t o t t 3. A második alapvizsgálatra je lentkezet t 9, kik közül egyhan-
gúlag képes i t te te t t 7, szótöbbséggel 2. Államtudományi vizsgálatot 
t e t t 3, még pedig: 1 kitüntetéssel, 2 szótöbbséggel, — a jogtudo-
mányi államvizsgálaton pedig 3 egyhangúlag, 2 szótöbbséggel nyert 
képesítést. 

Ezen je lentés tudomásul vétetvén, a ker. tanodai bi-
zottságnak ugyanabban foglalt indítványához képest, felhi-
vatnak a gymnasiumok igazgatói, hogy az évi jelentés 
alapjául szolgáló k imutá tás rovatai t pontosan kitöltsék s 
gondosan összegezzék, — a tanulók segélyezésére fordí tot t 
ösztöndijakat, valamint a tápintézet i és a tandijelengedé-
seket számszerint külön és összesen felsorolják; különösen 
pedig, hogy némely tételnek az előző évihez képest 
rendkívüli nagyobbodását vagy apadását megfelelően indo-
kolják. 

Ezzel kapcsolatosan olvastatot t Hörk József ker. tanodai biz. 
elnöknek ezen tisztéről való lemondása, 
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A gyűlés hivatkozva lemondónak ezen állásában ki-
fe j te t t szakavatott ügybuzgóságára, öt az elnökség tovább-
vitelére kér i ; ki is ennélfogva az i ránta újból nyilvánult 
közbizalomnak engedje, elnöki állásában megmaradt, 

XXXVI. (F) Olvastatott a népiskolai bizottságnak az 1885/6 
tanév állapotáról szóló következő jelentése: 

1. VI. sz. k. városi esperesség. 

1.) Lélekszám 10501; 6—12 éves tanköteles fiu 543, leány 578, 
összesen 1121, (86 kevesebb mint tavaly) ; 13—15 éves fiu 217, leány 
201, összesen 418; 6—15 éves fiu 760, leány 779. összesen 1539 
(219 kevesebb min t tavaly). Ezek közül j á r t az illető helybeli ev. 
elemi iskolába 355 fiu, 487 leány, összesen 842 gyermek; ismétlő isko-
lába 156 fiu, 143 leány, összesen 299; idegen elemi iskolába 50 fiu. 
83 leány, összesen 133; idegen ismétlő iskolába 142 fiu, 114 leány, 
összesen 256; felső vagy polgári iskolába 29 fiu, 41 leány, összesen 
70 gyermek; magánintézetbe 4 leány, középtanodába 162 fiu. E sze-
r int iskolába járt 752 fiu, 758 leány, összeseu 1510 gyermek; nem 
j á r t 8 fiu, 21 leány, összesen 29 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 
93-l°/o. A gyermekek mulasztot tak 20035 félnapot, megbünte t te te t t 
5 szülő. Az illető helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy val-
lású j á r t 175 fiu, 212 leány, összesen 387 gyermek. 

2.) Tanitó volt 37; ezek közül képesí tet t 26, nem képesí te t t 
11; rendes 35, segéd 2. 

Iskola volt 22; ezek közül egyházi 21, községi 1; az egyház-
község tulajdona 21, bérelt 1; jó karban van 17, rosz karban 5.—-
Tanterem van 36; tani tólak 16; faiskola 4; testgyakorló 2; fekete 
irótábla 57; fali olvasótábla 398; fali térkép 182; földgömb 25; ter-
mészetrajzi eszközök 2012; természetté ni eszközök 411; kötet könyv 
4029; iskola épült 1, j a v í t t a t o t t 1. — 

3.) Az iskolák évi jövedelme készpénzben 18001*77, termények-
ben 1422-75. összesen 19124-52 fr t . Az ingatlan vagyon értéke 425 J0, 
jövedelme 966, tőkepénze 104753 frt , ennek kamat ja 616 3*24. Tan-
díjból befolyt 3458, községi segélyből 2656-14, egyháziból 582 3-64, 
egyebekből 357-50, összesen 19124-52 fr t . Ebből ford í t ta to t t a rendes 
tanítók fizetésére 15832-72 frt , segédtanítóra 1282, javí tásra 680-96, 
tanszerekre 271, égve bekre 1357-84 frt . Az évi kiadás 19421'52 frt. 



2. XIII. sz. városi esperesség. 
1.) Lélekszám 10246; 6—12 éves tanköteles fin 649, leány 708; 

összesen 1357 gyermek (243 több mint tavaly); 13—15 éves tan-
köteles fin 341. leány 243, összesen 575 gyermek; 6—15 éves tan-
köteles fiu 990, leány 942, összesen 1932 gyermek. Az illető hely-
beli ev. elemi iskolába j á r t 645 fiu, 704 leány, összesen 1349; az 
illető helybeli ismétlő iskolába j á r t 199 fiu, 114 leány, összesen 313. 
Idegen elemi iskolába j á r t 1 fiu, 5 leány, összesen 6 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába j á r t 21 fiu, 33 leány, összesen 51 gyermek ] felső vagy 
polgári iskolába j á r t 3 fiu, 49 leány, összesen 52; magánintézetbe 2 
fiu, 15 leány, összesen 17 gyermek; középtanodába 100 fiu, 1 leány, 
összesen 101 gyermek. Az iskolába járók főösszege 971 fiu, 921 leány, 
összesen 1892 gyermek; iskolába nem j á r t 19 tanköteles fiu, 21 leány, 
összesen 40 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 98°/0-a — A gyer-
mekek mulasztottak 993 félnapot; megbünte t te te t t 13 szülő. Az 
esperességbeli ev. iskolába idegen illetőségű vagy vallású j á r t 97 fiu. 
160 leány, összesen 257 gyermek. 

2.) Tanitó volt 38; valamennyi képesítet t , valamennyi rendes. 
Iskola volt 19; ezek közül egyházi 14, községi vagy állami 

5; az egyházközség tulajdonát képezi 17 iskola, bérelt 2; jó kar-
ban van 15, rosz karban 2. Tanterem van 42; tani tólak 18; fais-
kola 16; testgyakorló 13; fekete irótábla 56; fali olvasótábla 107; 
fali térkép 170; földgömb 22; természetrajzi eszközök 1664; ter-
mészettani eszközök 338; kötet könyv 2726; iskola épült 1, javí t-
t a t o t t 0. 

3.) Az iskola évi jövedelme: készpénzben 17773 f r t 94 k r ; ter-
ményekben 3159 f r t ; összesen 20932-94 fr t . Az ingat lan vagyon 
értéke, 28030 frt , jövedelme 1777 í r t ; tőkepénz 15297-63 f r t ; 
ennek kamat ja 12 96-82 f r t ; tandijakból befolyt 1310-06 frt , állami 
segélyből 300 frt , községiből 9810 frt , egyháziból 5641-06 fr t , egye-
bekből 798 fr t . Az összes évi jövedelem 20932-94 fr t . Ebből fordít-
t a to t t a rendes taní tók fizetésére 15504-88 frt , javí tásra 4278-58 
frt , tanszerekre 241 frt , egyebekre 998-48 fr t . Az összes évi kiadás: 
20932 f r t 94 kr. 

3. A VII• bányavárosi esperesség. 

1.) Lélekszám 7637; 6—12 éves tanköteles fin 578, leány 526, 
összesen 1104 gyermek (10 kevesebb mint tavaly); 13—15 éves tan-
köteles fiu 161, leány 106, összesen 267 gyermek; 6—15 éves fiu 
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739, leány 632, összesen 1371 gyermek. Ezek közül j á r t az illető 
helybeli ev. elemi iskolába fiu 554, leány 516, összesen 1070 gyer-
mek; az illető helybeli ismétlő iskolába 155 fiu, 95 leány, összesen 
250 gyermek. Idegen elemi iskolába j á r t 3 leány; felső vagy polgári 
iskolába 1 fiu, 2 leány, összesen 3 gyermek; magánintézetbe 5 leány, 
középtanodába 23 fiu. E szerint járt iskolába 733 fiu, 62 1 leány, 
összesen 1354 gyermek. Iskolába nem j á r t 6 fiu, 11 leány, összesen 
17 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek közül 99%. A gyermekek 
mulasztottak 2490 félnapot; megbünte t t e te t t 3 szülő. Az ev. elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású j á r t fiu 38. leány 25. össze-
sen 63 gyermek. 

2.) Tanitö volt 18; rendes és képesi tet t valamennyi. 
Iskola volt 7; mind egyházi s mind az egyház tulajdona. Jó 

karban van 6, rosz karban 1. Tanterem van 18, tani tólak 14. Az 
iskola épülete mellet t van faiskola 7, testgyakorló 7. Fekete iró-
tábla van 33; fali olvasótábla 109; fali térkép 50; földgömb 8; 
természetrajzi eszköz 17; természet tani 42; kötet könyv 890. 

3.) Az iskola évi jövedelme készpénzben 6902 frt , terményekben 
2009 frt , összesen 8911 fr t . Az ingatlan vagyon értékének s az 
egyes iskolák tőkepénzének kimuta tása ez esperességnél teljesen 
hiányzik. A jövedelem befolyt : községi segélyből 6377 frt , egyháziból 
1986 frt , egyebekből 548 fr t , összesen 8911 f r t . Ebből ford i t ta to t t 
a rendes taní tók fizetésére 8291 frt , javi tásra 2 32 fr t , tanszerekre 
76 frt , egyebekre 312 frt , összesen 8911 fr t . 

4 A tátraaljai esperesség. 

1.) Lélekszám 10561; 6—12 éves tanköteles fiu 680, leány 669, 
összesen 1349 gyermek (7-tel több min t tavai) ; 13—15 éves tan-
köteles fiu 285, leány 264, összesen 549 gyermek; 6—15 éves tan-
köteles fiu 965, leány 933, összesen 1898 gyermek. Ezek közül j á r t 
az illető helybeli ev. iskolába 668 fiu, 654 leány, összesen 1322 
gyermek; ismétlő iskolába 257 fiu, 246 leány, összesen 503 gjmrmek; 
idegen elemi iskolába 4 fiu, 3 leány, összesen 7 gyermek; idegen 
ismétlő iskolába 14 fiu, 16 leány, összesen 30 gyermek; középtano-
dába 5 fiu. Az iskolába j á r t tehát 948 fiu, 919 leány, összesen 1867 
gyermek. Iskolába nem já r t 17 fiu, 14 leány, összesen 31 gyermek. 
J á r t tehá t a tankötelesek 98-3 7%-a. A gyermekek mulasztottak 13805 (?) 
félnapot; megbünte t te te t t 193 szülő. Az esperessegbeli ev.iskolába ide-
gen illetőségű vagy vallású j á r t fiu 14, leány 24, összesen 38 gyermek. 
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2.) Tanitó volt 29; képesi tet t 26, nem képesi tet t 3; rendes 27, 
segéd 2; iskola van 24; ezek közül egyházi 23, községi vagy állami 
1; az egyház tulajdonát képezi 23 iskola; jó karban van 23, rosz kar-
ban 1. Tanterem van 27 ; tanitólak 27, faiskola 15; testgyakorló 1; fekete 
irótábla 35; fali olvasótábla 250; fali térkép 103; földgömb 21 ; 
természetrajzi eszköz 83; természet tani 5; kötet könyv 423. Iskola 
j av i t t a t o t t 3. 

3.) Az iskola évi jövedelme készpénzben 6856 fr t , terményekben 
4600 frt , összesen 11456 fr t . Az ingatlan vagyon értéke 42690 frt , 
jövedelme 2127 frt , tőkepénze 6607 frt , kamat ja 488 fr t . Tandíj-
ból befolyt 1156 frt , ál lami segélyből 452 frt , községiből 741 fr t , 
egyháziból 5725 frt , egyebekből 767 fr t . Az összes évi jövedelem 
11456 fr t . Ebből ford í t ta to t t a rendes taní tók fizetésére 9506 frt , 
segédtanítóra 216 forint, javí tásra 1041 forint, tanszerekre 75 
forint 4 kr, egyebekre 617 forint 96 krajczár. Az évi kiadás 11456 
forint. 

5. A gomöri esperesség. 

1.) Lélekszám 41535; 6—12 éves tanköteles fiu 2458, leány 
2358: összesen 4816 gyermek (66-tal több mint tavaly) ; 13—15 éves 
tanköteles fiu 975, leány 825, összesen 1800 gyermek; 6—15 éves 
tanköteles fiu 3433, leáuy 3183, összesen 6616. Ezek közül j á r t az 
illető helybeli ev. elemi iskolába 2349 fiu, 22 11 leány, összesen 4560 
gyermek; az illető helybeli ismétlő iskolába 746 fiu, 710 leány, ösz-
szesen 1456 gyermek. Idegen elemi iskolába j á r t 31 fiu, 40 leány, 
összesen 71 gyermek; idegen ismétlő iskolába 15 fiu, 17 leány, össze-
sen 32 gyermek; felső vagy polgári iskolába 76 fiu, 30 leáiry, össz-
szesen 106 gyermek; magánintézetbe 17 leány ; középtanodába 67 
fiu. Iskolába járt t ehá t 3284 fiu, 3025 leány, összesen 6309 gyer-
mek. Iskolába nem j á r t 149 fiu, 158 leány, összesen 307 gyermek. 
J á r t a tankötelesek 95'3%-a. Az iskolás gyermekek mulasztot tak 
35352 fél napot ; megbünte t te te t t 34 szülő. Az ev. iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású j á r t 183 fiu, 178 leány, összesen 364 
gyermek. 

2.) Tanitó volt 91; ezek közül képesi tet t 74, nem képes i te t t 
20 ; rendes 83, segéd 11. Iskola volt 94; ezek közül egyházi 92, 
községi 2; az egyház tulajdonát képezi 92; jó karban van 82, rosz 
karban 12. Tanterem volt 108; tani tólak 90; faiskola 52; testgya-
korló 4; fekete irótábla 161; fali olvasó tábla 1402; fali térkép 



270; földgömb 64; természetrajzi eszköz 693; természet tani eszköz 
312; kötet könyv 4824. Iskola épült 1, j av i t t a to t t 15. 

3.) Az iskola évi jövedelme készpénzben 9124 frt, termények-
ben pénzértékre átszámítva 19933 frt , összesen 29057 frt . Az in-
gatlan vagyonér téke 50904 frt , jövedelme 42 12 frt , tőkepénz 19490 
frt . ennek kamat ja 1222 frt . Tandíjból bejöt t 5217 frt , községi se-
gélyből 1399 frt , egyháziból 16060 frt , egyebekből 947 frt , összesen 
kitesz az évi jövedelem 29057 fr tot . Ebből fo rd í t t a to t t rendes taní tók 
fizetésére 26793 fr t , segédekre 462 frt . javí tásra 374 frt , tanszerek-
re 79 frt , egyebekre 1349 fr t . Az összes évi kiadás 29057 fr t . 

6.) A kishonti esperesség 

1.) Lélekszám 18530; 6—12 éves tanköteles fin 1057, leány 
975, összesen 2032 gyermek (29-el több mint tavai); 13 15 éves 
tanköteles fiu 336, leány 370, összesen 706 gyermek; 6—15 éves 
tanköteles fiu 1393, leány 1345, összesen 2738 gyermek. Ezek közül 
j á r t az illető ev. elemi iskolába 1007 fiu, 1018 leány, összesen 2025 
gyermek; a helybeli ismétlő iskolába 107 fiu, 141 leány, összesen 
248 gyermek. Idegen elemi iskolába j á r t 43 fiu, 9 leány, összesen 
52 gyermek; idegen ismétlő iskolába 23 fiu, 1 leány, összesen 24 
gyermek; felső vagy polgári iskolába 2 fiu. 2 leány, összesen 4; 
középtanodába 17 fiu. E szerint az iskolába járók főösszege: fiu 
1199, leány 1171, összesen 2370 gyermek; iskolába nem j á r t 194 
fiu, 174 leány, összesen 368 gyermek. J á r t tehát a tankötelesek 
86-5°/o-a. A gyermekek mulasztottak 47218 félnapot; megbüntet te-
t e t t — szülő. Az esperességbeli ev. elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású j á r t 45 fiu, 79 leány, összesen 124 gyermek. 

2.) Tanitó volt 37; ezek közül képesítet t 32, nem képesí tet t 
5, rendes 37. Iskola van 32, valamenyi egyházi; jó karban 29, rosz 
karban 3. Tanterem van 37; t a u i t ó l a k 3 6 ; faiskola 22; testgyakorló 
2; fekete irótábla 62; fali olvasótábla 376, fali térkép 74; földgömb 
23; természetrajzi eszköz 277, természettani eszköz 80; kötet könvv 
518. Épült 1 iskola, j av i t t a to t t 1. 

3.) Az iskola évi jövedelme készpénzben 7035 f r t 51 kr, termé-
nyekben 5228 f r t 5 kr, összesen 12313 f r t 56 kr. Az ingatlan va-
gyon értéke 22850 frt , jövedelme 2394 f r t ; tőkepénz 939 fr t , 
ennek kamat ja 60 f r t 52 kr. Tandíjból befolyt 2844 f r t 80 kr., 
községi segélyből 425 frt , egyháziból 6565 f r t 25 kr., egyebekből 
123 f r t 99 kr. Az összes évi jövedelem t ehá t 12813 f r t 56 kr. Eb-

9 
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bői fo rd í t t a to t t a taní tók fizetésére 11573 f r t 4 kr., javításra 221 
f r t 45 kr., tanszerekre 166 f r t 37 kr., egyebekre 352 f r t 70 kr. Az 
összes évi kiadás 12313 f r t 56 kr. 

7. A sáros-zempléni esperesség 
1.) Lélekszám 16602; 6—12 éves tanköteles fin 1126, leány 

1156, összesen 2282 gyermek (228-al több mint tavai) ; 13 —15 éves 
tanköteles fiu 424, leány 409, összesen 833 gyermek; 6—15 éves 
tanköteles fiu 1550, leány 1565, összesen 3115 gyermek. Ezek közül 
j á r t az illető helybeli ev. elemi iskolába 890 fin, 908 leány, össze-
sen 1 798 gyermek; a helybeli ismétlő iskolába 248 fiu, 27 i leány, 
összesen 519 gyermek; idegen elemi iskolába 144 fiu, 136 leány, ösz-
szesen 2S0 gyermek; idegen ismétlő iskolába 41 fiu, 31 leány, össze-
sen 72 gyermek; magán intézetbe 1 fiu és középtanodába 2 fiu. Is-
kolába járt e szerint 1326 fiu, 1346 leány; összesen 2672 gyermek; 
iskolába nem j á r t 224 fiu, 219 leány, összesen 443 gyermek. J á r t 
tehá t a tankötelesek 85.7%-a. Az iskolás gyermekek mulasztottak 
11241 félnapot; megbünte t t e te t t 82 szülő. Az esperességbeli ev. 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású j á r t 177 fiu, 147 
leány, összesen 314 gyermek. 

2.) Tanitó volt 35; ezek közül képesí tet t 24; nem képesí tet t 
11; rendes 24, segéd 11. Iskola van 37, valamennyi az egyház tulaj-
dona; jó karban 29, rosz karban 8. Tanterem van 37; tani tólak 
37; faiskola 29, testgyakorló 0; fekete i rótábla 55; fali olvasó-
tábla 514; fali térkép 59; földgömb 19; természetrajzi eszköz 318; 
természet tani eszköz 61 ; kötet könyv 261. Iskola épült 1, j av í t t a to t t 1. 

3.) Az iskola évi jövedelme készpénzben 4126 frt , terményekben 
6850 fr t , összesen 1097 6 fr t . Az iskola ingat lan vagyona 40310 frt , 
jövedelme 3000 fr t , tőkepénze 2136 frt , ennek kamat ja 476 fr t . 
Tandíjból befolyt 1934 frt , községi segélyből 417 frt , egyháziból 
4821 fr t , egyebekből 328 frt . Az összes évi jövedelem 10976 frt . Eb-
ből fo rd í t t a to t t a rendes taní tókra 8809 frt , segédtaní tókra2007 f r t ; 
javí tásra 142 fr t , tanszerekre 18 fr t . Az összes évi kiadás 10976 fr t . 

8. A hegyaljai esperesség. 

1.) Lélekszám 17990; 6—12 éves tanköteles fiu 1128, leány 1067, 
összesen 2195 gyermek (121-el több min t tavai) ; 13—15 éves tan-
köteles fiu 401, leány 235, összesen 636 gyermek; 6—15 éves tan-
köteles fiu 1529, leány 1302, összesen 2831 gyermek. Az illető hely-
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beli ev. elemi iskolába j á r t 997 fiu, 911 leány, összesen 1908 gyer-
mek; ismétlő iskolába 159 fiu, 36 leány, összesen 195 gyermek. Ide-
gen elemi iskolába j á r t 37 fiu, 34 leány, összesen 71 gyermek. Felső 
vagy polgári iskolába j á r t 15 fiu, 31 leány, összesen 46 gyermek; 
magánin téze tbe 6 fiu, 14 leány, összesen 20 gyermek; középtanodá-
ba 114 fiu. Járt t ehá t a tankötelesek közül 1328 fiu, 1026 leány, 
összesen 2354 gyermek; nem, j á r t 201 fiu, 2 76 leány, összesen 477 
gyermek. Iskolába j á r t a tankötelesek 83.5%-a. Az iskolás gyermekek 
mulasztottak 587 félnapot, megbünte t te te t t 47 szülő. Az esperesség-
beli ev. elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású j á r t 212 fiu, 
211 leány, összesen 423 gyermek. 

2.) Tanitó volt 48; ezek közül képesí tet t 39, nem képesí te t t 9; 
rendes 35, segéd 13. 

Iskola van 47, valamennyi egyházi; az egyház tulajdonát képezi 
43, bérelt 4; jó karban van 43, rosz karban 4. Tanterem van 47, 
tani tólak 36; faiskola van 13, testgyakorló 8; fekete irótábla 60; 
fali olvasótábla 628; fali térkép 86, földgömb 24; természetrajzi 
eszköz 196, természettani 98; köte t könyv 348. 

3.) Az iskola évi jövedelme készpénzben 1 7767 f r t 62 kr, termé-
nyekben 3554 frt , összesen 21321 f r t 62 kr. Ingatlan vagyona 
26650 frt , ennek jövedelme 2558 f r t ; tőkepénz 19728 frt, ennek 
kamat ja 1384 f r t 38 kr. Tandíjból befolyt 5652 f r t 36 kr, községi 
segélyből 1016 frt , egyházi segélyből 10100 f r t 88 kr, egyebekből 
610 fr t . Az Összes évi jövedelem 21321 f r t 62 kr. Fbből ford í t ta to t t 
rendes taní tók fizetésére 16536 fr t , segédtanítókra 3365 frt , javí-
tásokra 686 f r t 55 kr, tanszerekre 219 f r t 57 kr, egyebekre 514 f r t 
50 kr. Az iskola évi kiadása 21321 f r t 62 kr. 

Összegezés. 

1.) Lélekszám az egyházkerületben, az egyes esperességek beter-
jesztett kimutatása szerint, 133602; 6—12 éves tanköteles fiu 8219, 
leány 8037,összesen 16256 gyermek (447-el több min t tavai) ; 13—15 
éves tanköteles fiu 3140, leány 2644, összesen 5784 gyermek; 6—15 
éves tanköteles fiu 11359, leány 10681, összesen 22040 gyermek s  
igy a 6—12 éves tankötelesek a lélekszám 12.ie0/o-ját, a 13—12 
évesek pedig annak 4.33%-ját teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyerme-
kek kivételével, az elemi iskolába 7465 fiu, 7409 leány, összesen 
14874 «vermek; ismétlő iskolába 1885 fiu. 1642 leány, összesen 
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3527 gyermek. Idegen elemi iskolába j á r t 310 fiu, 313 leány, összesen 
623 gyermek; idegen ismétlő iskolába 256 fiu, 212 leány, összesen 
468 gyermek. Felső vagy polgári iskolát lá togatot t 126 fiu, 155 
leány, összesen 281 gyermek; magán intézetet 9 fiu, 55 leány, ösz-
szesen 64 gyermek, középtanodát 490 fiu, 1 leány, összesen 491 
gyermek. Iskolába járt t ehá t 10541 fiu, 9787 leány, összesen 20328 
gyermek; iskolába nem j á r t 818 fiu, 894 leány, összesen 1712 gyer-
mek. J á r t a tankötelesek 92%-ja (tavai 90%). A gyermekek mu-
lasztottak 13 162 1 félnapot, megbünte t te te t t 377 szülő (13 1-el keve-
sebb mint tavai). A kerületbeli elemi iskolába j á r t idegen illető-
ségű vagy vallású fiu 944, leány 103 6, összesen 1970 gyermek (30-al 
kevesebb min t tavai.) 

2.) A tanitók száma volt 336; képesí tet t 277, nem képesí tet t 
59; rendes 2 97, segéd 39. Egy-egy tan í tó ra esett a mindennapi 
iskolában átlag 44 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 273, községi vagy állami 
9; egyházi tu la jdont képez 272, bérelt 10. Jó karban van 246, rosz 
állapotban 36; újból emel te te t t mul t évben 5, j a v í t t a t o t t 21. Tan-
terem van 352, tani tólak 274. Az összes népiskolák mellet t van a 
k imutatás szerint 158 faiskola (2-el kevesebb min t tavai), 37 test-
gyakorló (8-al kevesebb a tavalinál), 519 fekete irótábla, 3784 fali 
olvasótábla, 1000 fali térkép, 206 földgömb, 5260 természetrajzi 
tárgy, 1377 természet tani eszköz, 14019 kötet könyv. 

3.) Az iskolák Összes vagyona 422914 f r t 63 -k r t képvisel, mely-
ből ingatlanokra 253964 frt , tőkepénzre 168950 f r t 63 kr esik, mi 
mel le t t ismételve megjegyezzük, hogy a VII bányavárosi esperesség 
sem az iskolák ingat lan vagyonát s épületeinek értékét, sem netáni 
tőkepénzét egyáltalában be nem vezette. 

Az iskolák jövedelme a k imutatás szerint t e t t készpénzben 
876 3 6 f r t 84 krt, terményekben pénzértékre átszámítva 46755 f r t 80 krt, 
összesen 134392 f r t 64kr t (2698 f r t 83 krral kevesebbet a tavalinál). Szár-
mazott pedig ezen jövedelem: ingatlanok évi hasznából 16934 fr t , 
tőkepénzek kamataiból 11090 f r t 96 kr., tandíjból 21572 f r t 22 kr., 
államsegélyből 752 frt , községi segélyből 22841 f r t 14 kr., egy-
házak segélyezéséből 56722 f r t 83 kr.. egyebekből 4479 f r t 49 kr.; 
összesen: 134392 f r t 64 kr. 

Az iskolák kiadása t e t t : rendes tani tók fizetésére 1 12845 f r t 
64 kr.(81%). segédtanítók fizetésére 7332 f r t (5.4o%): javításokra 
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7656 fr t 54 k r (5.61%), tanszerekre 1145 fr t 98 kr. (0.«o%)- egye-
bekre 5412 fr t 4S kr (4.04%); összesen 134392 f r t 64 kr. 

Egy rendes tanítóra átlag 379 f r t 95 kr.. egy segédtanítóra 
188 f r t évi fizetés esett. 

Az egyes r. taní tóra átlag — az egyes esperességeket tekintve — 
esik: a VI sz. k. városi esperességben 452 f r t 36 kr., a XIII vár. 
esperességben 408 f r t 20 kr., a VII bányavárosi esperességben 
460 f r t 61 kr., a tátra-aljai esperességben 365 f r t 61 kr., a gömöri 
esperességben 362 frt 7 kr., a kis-honti esperességben 361 f r t 65 kr., 
a sáros-zempléniben 367 frt 4 kr., a hegyaljaiban 424 f r t fizetés. 

Ezen jelentés kapcsán 

a) a bizottságnak kitűnő gonddal készített ezen nagy-
becsű munkálatáért köszönet szavaztatik, — 

b) a bizottság azon jelentése folytán, hogy az adatok 
több helyről még mindig nem elég pontossággal és megbíz-
hatósággal küldetnek be: az illető közegek a népiskolai 
statisztikai táblázatoknak pontos és gondos kitöltésére ez-
út ta l is erélyesen felhivatnak. 

XXXVII. (Mt.) Olvastatott a nagyméltóságú m. kir. vallás- és 
és közoktatásügyi minisztériumnak 1885 julius hó 29-én 28693 sz. 
a. kelt rendelete, melyben köztudomásra hozatik, hogy a portomen-
tességet az egyházi hatóságok és hivatalok csak az állam számára 
gyűj töt t pénzek szállítására használhatják. — 

u. a. minisztériumnak 1885 augusztus hó 10-én 28696 sz. a kelt 
rendelete, melyben a lelkészeknek meghagyatik, hogy a közegész-
ségi felügyelőknek eljárásukban segédkezésére legyenek, — 

u. a. minisztériumnak 1885 aug. 17-éről 19074 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a budavári kincstári Mária Terézia-féle és a 
jövedékbirósági alapbeli ösztöndijt élvezők névsorát, az iskolai év 
kezdetén, januárius és juniusban rendeli a pénzügyi minisztérium-
hoz beküldetni, a más ösztöndijasokról pedig a tanév felén és végén 
kiván kimutatást, - — 

u. a. minisztériumnak 1885 aug. 20-áról 17508 sz. a, kelt ren-
delete, melyben közhírré tétetik, hogy az osztrák monarchia katonai 
térképe 30% árleengedés mellett szerezhető be az iskolák részére, — 

u. a. minisztériumnak 1885 szept. 30-án 37724 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a főtanodai és érettségi vizsgák elveszett bizo-
nyítványai másodlatának kiszolgáltatása iránt intézkedik, — 
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u. a. minisztériumnak 1885 okt. 6-án 37725 sz. a. kelt ren-
delete, melyben Nuber Sándor és Békési Gyula ker. főigazgatók 
iskolai látogatása bejelentetik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 okt. 16-án 36230 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a Magvassy Pál és Mihály által szerkesztett „Szem-
léltető szekrény" népiskolák, kisdedóvodák és magánoktatás szá-
mára taneszközül ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 nov. 7-én 41890 sz. a. kelt ren-
delete, melyben Méhner Vilmos „Általános iskolai atlasz"-a a nép-
iskolák felső és ismétlő osztályai számára, valamint felső nép- és 
polgári iskolák részére ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 nov. 13-áról 28862 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a lelkészek az anyakönyveknek két példányban 
való vezetésére és a másodpéldánynak a megyéhez beszolgáltatására 
szigorúan köteleztetnek, — 

u. a. minisztériumnak 1885 nov. 16-án 43891 sz. a. kelt ren-
delete, melyben az egészségtannak a h i t tani és tanitóképző intéze-
tekben való előadása szorgalmaztatik és egy ennek előadására ké-
pesítő specialis tanfolyamnak a budapesti és kolozsvári egyetemen 
leendő berendezése kilátásba helyeztetik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 nov. 7-én 25062 sz. a. kelt intéz-
vénye, melyben Vermes Lajos dunaradványi tani tó bűnügyében a 
m. kir. Curia Ítélete közöltetik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 nov. 26-án 31221 sz. a. kelt ren-
delete, melyben Kunszt Károly somorjai tani tó ki tömött állatai 
megvételre ajánltatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1885 nov. 26-án 43737 sz. a. kelt in-
tézvénye, melyben dr. Tergina Gyula oki. középtanodai tanár, sáros-
megyei ideiglenes tanfelügyelővé tör tént kineveztetése adatik 
tudtul, — 

u. a. minisztériumnak 1885 decz. 4-én 44608 sz. a. kelt ren-
delete, melyben Elek Lajos ideiglenes tanfelügyelőnek Szathmár-
megye rendes tanfelügyelőjévé tör tént végleges kineveztetése hoza-
tik tudomásra, — 

u. a. minisztériumnak 1885 decz. 9-én 47281 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a dr. Pasteiner Gyula által szerkesztett „Művészi 
ipar" czimii lap a fő- és középtanodáknak előfizetésre ajánltatik, — 



— 135 — 

íl. a. minisztériumnak 1885 decz. 16-án 43556 sz. a. kelt rendelete, 
melylyel Kutlik Vladimir pozsonyi VII. osztálybeli tanuló pánszláv 
üzelmei miat t Magyarország összes középiskoláiból kizáratik, — 

u. a. minisztériumnak 1885 decz. 17-én 42697 sz. a, kelt ren-
delete, melyben köztudomásra hozatik, hogy a katonai rokkantak 
bármely bizonyítványai díjmentesek és azok ugy a községi, mint 
az egyházi elöljárók által ingyen szolgáltatandók ki, — 

u. a. minisztériumnak 1886 januárhó 2-áról 48196 sz. a. kelt 
leirata, mely szerint Matavovszky Béla a beregmegyei tanfelügyelő-
séghez helyeztetik át ideiglenes minőségben, — 

u. a. minisztériumnak 1886 február 6-áról 138 ein. sz. a. kelt 
leirata, melyben Petrovszky József b.-csabai járásbiró „Közigazgatási 
kézikönyve" 8 f r t 40 kr előfizetési áron megvételre ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1886 febr. 23-án 8434 sz. a. kelt ren-
delete, melj7ben Szieber Ede beszterczebányai tankerület i főigazga-
tóvá tör tént kinevezíetése s az eperjesi, kézsmárki, sz.-iglói, rozsnyói 
és rimaszombati főgymnasiumok hivatalos meglátogatására tö r tén t 
kiküldetése bejelentetik, — 

u. a. minisztériumnak 1886 márcz. 2-ról 47107 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a főtanodákat Budavár bevételére vonatkozó ada-
tok beküldésére szólítja fel, — 

u. a. minisztériumnak 1886 márczius 3-áról 85 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben kijelentetik, hogy a temes-béga völgyi vizszabá-
lyozó társulat által felvett 12 millió frtos kölcsön fejében kibo-
csátva let t 5°/o és 50 év alatt törlesztendő 100, 1000 és 5000 fr tos 
kötvények a pénzügy minden ágazataiban üzleti biztosítékul és 
bánatpénzül elfogadtatnak. — 

u. a. minisztériumnak 1886 márczius 22-én 10566 sz. a. kelt 
leirata, mely szerint a soproni Lähne-féle tan- és nevelőintézetnek 
nyilvánossági joga az 1886/7 tanév kezdetétől kizárólag a gymna-
siumra szorittatik, — 

u. a minisztériumnak 1886 márczius 22-én kelt 51773/885 számú 
leirata, mely szerint a soproni Csöndes-féle tan- és nevelőinztézet-
nek a gymnasium 6 osztályára adatik meg a nyilvánossági jog, — 

u. a. minisztériumnak 1886 márcz. 25-én 420 elm.sz. a. kelt 
rendelete, melyben köztudomásra hozatik, hogy ő Felsége arczképe 
diszkiadásban, japán papíron nyomtatva, antographphal 1 forintnyi. 
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ch inai papíron és czimmel 50 krnyi kedvezményes áron szerezhető 
meg, iskolák és hivatalos helyiségek részére, a cs. kir. katonai föld-
rajzi intézetné] Bécsben. — 

u. a. minisztériumnak 1886 áprilhó 9-én 14234 sz. a. kelt ren-
delete, melyben a honvédségi Ludovica-akademiába való fölvételre 
vonatkozó pályázatot kihirdetés végett megküldi, — 

u. a. minisztériumnak 1886 ápri 10-éről 13 854 sz. a. kelt leirata, 
melylyel a katonai nevelő- és képzőintézetekben az 1886/7 tanév-
ben betöltendő állami magyar alapítványi helyekre vonatkozó hir-
detményeket közzététel végett megküldi, — 

u. a. minisztériumnak 1886 ápril 2 6-án 13193 sz. a. kelt ren-
delete, melyben Dienes Péter „Magyar Olvasókönyvbe alsó fokú keres-
kedelmi iskolák részére, Indali Péter „Abc-és könyve vezérkönyvvel 
a taní tásra" népiskolák számára, és Popu Maxim „Manuala de 
grammatica limbei romane stb." román ajkú népiskolák számára 
aj állítatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1886 évi május 40-én 17157 sz. a. kelt 
rendelete, melyben köztudomásra hozatik, hogy az országos tanszer-
múzeum mellett felállított gipszöntő műhelyben rajztanitásra alkal-
mas gipszminták készíttetnek, s ezeknek ezen intézetből való beszer-
zése ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1886 junius 1-én 14460 sz. a. kelt ren-
delete. melyben a Yerédy Károly által kidolgozott s az Athenaeum-
nál 6 f r t 80 kron kapható „Paedagogiai encyclopaediai szótár" az 
iskolai könyvtárak számára megvételre ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1886 évi junius hó 5-én 746 ein. sz. a. 
kelt rendelete, melyben a postatakarékpénztárak ajánlása és párto-
lására hivatnak fel az egyházhatóságok, — 

u. a. minisztériumnak 1886 junius hó 8-án 23657 sz. a. kelt 
rendelete, melyben a lőcsei kir. kath. főgimnasiumból és az egész 
ország tanintézeteiből k i t i l to t t pánszláv tanulók nevei a tanintéze-
tekkel közöltetnek, — 

u. a, minisztériumnak 1886 junius 12-éről 1042 ein. sz. a, kelt 
rendelete, melyben az „Országos erkölcsnemesitő egyesület" támo-
gatásra és pártfogásba ajánltatik, — 

u. a. minisztériumnak 1886 junius hó 15-én 21393 sz. a. kelt 
rendelete, melyben az egyes helységek helyrajzi, egyes megyék fali 



és kézi térképei megszerzésére az iskolák köteleztetnek, valamint 
Magyarország, a monarchia és a fold egyes részeinek Posner Károly 
Lajosnál megjelent fali és kézi térképei megvételre ajánlhatnak, — 

u. a. minisztériumnak 1886 évi julius hó 2-án 1065 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben a vöröskereszt egylet által kiadott képek, u. m.a 
király, királyné, Rudolf trónörökös és Stefánia trónörök ösnő, Károly 
Lajos és József föherczegek képei, darabonkint6 írtjával, 3, 4, 6 frtos 
keretben és 1 fr t 50 kr. üvegdijjal megvételre ajánltatnak, — 

u. a. minisztériumnak 188 6 julius hó 3-án 14517 sz. a. kelt 
rendelete, melyben meghagyja, hogy a hivatalos levelek mindig az 
állam hivatalos nyelvén czimeztessenek, — 

u. a. minisztériumnak 1886 julius 5-én 21596 sz. a. kelt leirata, 
mely szerint dr. Pópa György „istoria universala ales istoria natiu-
nei romanesci si a regatulni ungaria" czimü műve, Popu Miklós 
földrajza, Thót A. J. F. térképe és a Holle L. által rajzolt „Schul-
wandkarte von Europa," az ország összes tanintézeteiből kiti l tatnak,— 

u. a. minisztériumnak 1886 jul. 14-én 1132 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben az erdélyi határszéli iparosok pártfogolása ajánl-
tatik, — 

u. a. minisztériumnak 1886 jul. 19-én 1463 ein. sz. a. kelt 
rendelete, melyben a mármarosi sóvasút-társaság részvényei a köz-
igazgatás minden ágában üzleti biztosítékul elfogadhatóknak jelen-
tetnek ki. 

Mindezen rendeletek kihirdetve lévén, tudomásul vé-
tetnek. 

XXXVIII. (G) Olvastatott az ezen jkv XVIII pontjában kikül-
dött bizottságnak a hegyaljai esperesség miskolczi egyházába keble-
zett diósgyőri leánygyülekezet önálló anyaegyházzá alakulása tár-
gyában benynjtott jegyzőkönj^vi jelentése, melyben ezen bizottság 
az ügyiratok beható tanulmányozásából meggyőződést szerezvén az 
iránt, hogy a diósgyőri leánygyülekezet, a folyó évi ápril 26-án tar-
to t t közgyűlése jkönyvének tanúsága szerint, életképes anyaegyház 
szükséges kellékeivel rendelkezik, amennyiben temploma, iskolája, lel-
kész- éstani tólaka van, s a lelkész évi fizetéseül lakáson kivül 955 frtot, 
tanítói fizetésül pedig szintúgy lakáson kivül 529 fr tot biztosit, 
— hogy továbbá a miskolczi airyaegyház a f. é. májushó 16-án tar-
tot t gyűlésében ezen leánygyülekezetét kötelékéből feltétlenül el-
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bocsátá s hogy végül a hegyaljai esperesség Ahanj-Szántón f. évi 
juh 2-kán ta r to t t közgyűlése folyamodó leány gyülekezetet önálló 
anyaegyháznl határozatilag elfogadta: az önálló anyásitás megerő-
sítését javasolja. 

Miután folyamodó leánygyülekezet az egyház ker. ren-
dezet 16 §-ban megszabott kívánalmaknak teljesen megfe-
lel t : a gyűlés a hegyaljai esperességnek ezen tárgyban ho-
zott közgyűlési határozatát megerősítve, a diósgyőri, eddig 
a miskolczi anyaegyházba keblezett leánygyülekezetet öröm-
mel és áldáskivánattal s az egyházker. rendezet !8§-ának 
második kikezdése szerint, végérvényesen önálló annyaegy-
házzá nyi 1 vánitja. 

XXX1X(G.) Olvastatott az ezen jkönyv ugyanazon XVIII pontjában 
kiküldött bizottságnak jegyzőkönyvi jelentése, melyben a nagybányai 
egyháznak a hegyaljai esperesség Abauj-Szántón f. évi. julius 2-án 
ta r to t t közgyűlése XXXIV sz. határozatával pártolólag felterjesztett 
folyamodványát illetőleg, az ugyanezen egyház által lelkészül meg-
választott Riszdorfer Jánost — tekinte t te l azon körülményre, hogy 
nevezett a becsatolt születési bizonyítvány szerint már az 1887 évi 
márczius 17-én tölt i be életének 2 4-ik évét s hogy eddigi működé-
sében kiváló képességet és ügybuzgóságot tanúsí tot t — a rendes 
lelkészi hivatal viselhetése szempontjából megkívánt életkor hiánya 
alól felmentendőnek véleményezi. 

A gyűlés szem előtt ta r tva egyházker. rendezetünk 42 
§-ának erre vonatkozó határozmányát, a nagybányai egy-
ház által lelkészül megválasztott Riszdorfer Jánosnak ezen 
egyházban adminisztrátori minőségben való hivataloskodá-
sát megengedi, rendes lelkésszé való beigtatását azonban 
24-ik életévének betöltéseig felfüggeszti. 

XL. (G) Inditványoztatott , hogy a papjelöltek, a sikeres önálló 
hivatalviseléshez elengedhetetlenül megkívánt gyakorlati ismeretek 
megszerezhetése szempontjából, csak egy, vagy két évi segédlelkész-
kedés után legyenek rendes lelkészekül választhatók. 

Felhívatnak az esperességek, hogy ezen indítványt 
szabályszerűen tárgyalás alá vévén, arra vonatkozó hatá-
rozataikat a jövő ker. gyűlés elé terjesszék. 
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XLI. (F.) Olvastatott inéit. b. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
úrnak püspök úrhoz intézett s Ácsán f. é. julius 5-én 55/886 sz. a, 
kelt hivatalos levele, melyben a folyó évi egyetemes közgyűlést 
october 13-ik napjának d. e. 9 órájára tűzi ki a pesti egyház tanács-
termébe, megjegyezvén, hogy az előző napon, october 12-én d. u. 
6 órakor ngyanazon helyiségben a gyűlés fontosabb tárgyait előké-
szitő értekezlet fog tar ta tni . 

Ezen egyetemes közgyűlésre egyházkerületünk képvi-
seletében a kerületi és esperességi elnökségeken kivül 

a) a világiak részéről: Bánó József, Szentiványi Miklós 
Spóner Andor, Szontagh Pál, b. Radvánszky Béla, b. Rad-
vánszky Géza, Radvánszky Károly, Dessewffy Kálmán, Des-
sewffy Pál, Pfanschmied Triodeon, Probstner Arthur, dr. 
Marko Sándor, Szirmay Ödön, Szirmay Pál, Kubinyi Albert 
Péchy István, Péchy Gábor, dr. Schmiedt Gyula,Benczúr Jó-
zsef, Hámos László, Somogyi Gyula, Topscher György, dr. Lorx 
Sándor, dr. Meskó Pál, dr. Meskó László, Marton János, 
Palánszky Soma, Gáspár Imre, Wieland Arthur, Keczer Miklós, 
Liszka József, Ivubinyi Géza, Turcsányi Ödön, — 

b) az egyháziak és a tanodák részéről pedig Bartholo-
maeidesz László, Csisko János, Glauf Pál, Túróczy Pál, Moór 
Gyula, Farbaky József, Hörk József, Hajcsi Sándor, Grósz 
Ernő és Ziman János küldetnek ki, m é g p e d i g a tátra-aljai 
főesperes Szalagyi Mihály s a tanodák részéről — azon okból, 
hogy a kerül, hi t tanintézetnek ott tárgyalandó kérdésénél 
annak életbe vágó érdekeit mint annak egyik legbeavatottabb 
szószólója támogathassa' soron kivül, s azon megjegyzésseb 
hogy a különben sorrend szerint már ez idén következni 
kellett rozsnyói tanoda küldöttének e joga, a jövő évi egye-
temes gyűlésre már előre fen ta r ta t ik — Hörk József colle-
giumi igazgató az egyházkerületi köz igazgatási pénztár ter-
hére utólag felszámítandó útiköltség s a gyűlés ta r tamára 
ugyanazon pénztárból kijáró 6 f r tnyi napidíj mellett. 

XLII (F.) Az ezen jkönyv XVII pont jában kiküldött bizottság 
jelenti, miszerint a jövő évi áprilhó 1-én lejáró tömeges tűzbizto-
sítás ügyében a következő 10 évre szóló két ajánlat érkezett be, és 
pedig az egyik a „Fonciere" biztosító intézet részéről, melynél — 
illetve jogelődjénél a „pesti biztosító intézetnél" — a kerületünk-
beli egyházak és iskolák épületei már 20 év óta biztosit vák s mely 
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önkezelés mellet t H z eddigi 10% helyett 20%-nyit ajánl fel egyhá-
zaink s tanintézeteink befizetéseiből az egyházkerület javára., a má-
sodik pedig az „adriai biztosító társaság" részéről, mely egy-
házaink s tanintézete ink befizetéseiből 25%-ot hajlandó az egyház-
kerület szabadrendelkezésére bocsátani, de oly feltétel mellett, hogy 
a dij jakat maga az egyházkerület szedesse be egy megbízottja által 
mely 2 a jánla t közül a bizot tság— tekinte tbe véve. hogy a „Fonciere" 
társula t a már-már lefolyt 2 évtized a la t t 50400 forint 69 krnyi, 
tőlünk származó bevételével szemben 68381 f r t 75 k r t adot t ki s 
j u t t a t o t t nekünk és igy ez üzletnél 17981 f r t 06 krnyi világos kára 
volt s mindazáltal jogos panasz nem merül t fel ellene soha, sőt a 
szoros kötelezettségen felül is hozott tüzkárval lot t egyházaink és 
tanintézeteink javára áldozatokat, másrészt pedig a „Fonciere" ré-
széről tinkezelés mellet t felajánlott _0% visszjutalék is reánk nézve 
előnyösebbnek mutatkozik a másik ajánlkozó által a dijak behaj-
tásának te rhünkre maradandó kötelezettsége mel le t t fe lajánlot t 
25%-nál — a „Fonciere" a ján la tá t javall ja elfogadandónak. 

A gyűlés a küldöttség javaslatá t indokainál fogva 
elfogadta s megbízta a kerület i küldöttséget 

hogy a „Fonciere" társula t ta l az uj szerződést 10 ujabb 
évre olykép kösse meg, miszerint az ujabb biztosítás a jövő 
1887 évi áprilhó 1-ső napjának déli 12 órájakor lépjen 
érvénybe. 

XLIII (F) A kerület i segélynek az egyes esperességekre, illetve 
egyházakra kivetendő mennyisége, a jövő évre is a f. évre megálla-
pí to t t összegekben fogadtatot t el, vagyis fizetni fog 

0) a VI sz. k. városi esperesség 380 f r t 15 krt . 
b) a XIII sz. v n 408 V 56 9 
c) a VII b. v » 193 n 93 » 

d) a tá t raa l ja i esperesség 224 n 93 •n 
*) a gömöri n • 664 v 92 y> 
f ) a kishon ti » • 326 » 55 » 

9) a sáros-zem pléni „ 186 » 18 » 

h) a hegyaljai V 443 » 28 » 

Összesen 2828 f r t 50 krt . 

XLIV. (F) Olvastatott a f. é. ápril hó 28-án Eperjesen püspök 
úr elnöklete a la t t megta r to t t hitjelölti vizsgálatról szóló jelentés, 
mely szerint a hi t jelöl t i yizsgálatra jelentkezett 4 pályavégzett hi t-



tanhallgató közül Varga Márton kitűnő osztályzattal magyar és né-
met, Nudzik György és Stempel Lajos elégséges osztályzattal magyar 
és tót nyelvű lelkészi ténykedésre szóló képesittetés mellett lettek 
hitjelöltekké minősítve, egy pedig pótvizsgálat tételére utas í t ta tot t . 

XLV. (F) Püspök úr a G. A. egylet részéről a lefolyt évben 
kerületünkbe érkezett segély összegek jegyzékét a következő téte-
lekben muta t ja be: Burghóf részére érkezett 39 f r t 62 kr., Bussócz 
r. 37 f r t 7 kr., Debreczen r. 605 f r t 69 kr., Hacsava r. 30 f r t 90 kr.? 

a kassói tót egyház r. 185 f r t 70 kr., Ujklenócz r. 67 f r t 96 kr.. 
Kölese r. 105 f r t 59 kr., Lőcse i\ 773 f r t 71 kr., Menguszfalva r. 
30 f r t 90 ki1., Plavnicza r. 185 f r t 35 kr., a rozsnyói egyház r. 
309 f r t 50 kr, a rozsnyói árvaház r. 256 f r t 75 kr. a XIII. sz. városi 
esperességi özvegyárvapénztár r. 37 f r t 7 kr., a kisszebeni német 
egyház r. 4 3 f r t 25 kr., Nagy-Szalók r. 43 f r t 90 kr., Valkó r. 52 
f r t 25 kr., Nagy-Várad r. 67 f r t 40 kr., özv. Nemes Pálné r. 30 frt , 
90 kr., összesen 2903 f r t 51 kr s igy 1814 f r t 67 krral több, mint 
az előző évben. 

Az áldott G. A. egyletnek ezen testvéri nemes segélye 
hálás köszönettel vétetet t tudomásul. 

XLV1. (Mt.) A tűzkár elleni tömeges biztosítás ellenőrzésében 
eljárt küldöttségnek a gyűléshez szóbelileg beterjesztett évi jelentése 
szerint: 

1.) Bevett a Fonciére biztosító társaság a lefolyt évben bizto-
sítási dijakban >119 f r t 70 krt vett be tőlünk, mely összeg után 
a kerület részére járó 10% 311 f r t 97 krban püspök úr kezéhez 
már le is fizettetett. 

2.) Biztosítási dijjaikkal hátrálékban vannak 1885/86 évre Br-
dárka, Pétermány, Restér, Sebespatak, N.-Kázmér, — 1886/7 évre 
Feketepatak, Brdárka, Geczelfala, Pétermány, Krakova, Restér, Mar-
ii uska, Sebespatak, Haraszti, N.-Kázmér, Lapos, Mihalkó, Veresvágás, 
Sókút, Csáklyó, Zamutó és Vörösvágás, összesen 185 f r t 68 krral. 

A jelentés tudomásul vétetvén az illető főesperesek 
utasít tatnak, hogy a tartozásban lévő egyházakat hátrálé-
kaiknak haladéktalan lefizetésére erélyesen hívják fel. 

NLVII (G) Az ösztöndijak kiosztása tárgyában javaslattétel 
ezé Íjából ezen jkönyv XV pontjában kiküldött s e feladatában eljárt 
bizottságnak beterjesztett jelentése s javaslatához képest 
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, a kerületi, egyenkint 100 frtos két ösztöndíj közül az 
egyik Breyer Jakab hitjelöltnek, a másik Strauch Béla 
tanárjelöltnek, — a Csízféle 25 frtos ösztöndíj pedig XJ1-
reich Jenő selmeczi m. k. bányászati akadémiai hallgató-
nak határoztatot t kiadatni. 

XLVII1. (F.) Olvastatott a tiszakerületi gyámintézet f. 1886 évi 
aug. 18-án Kézsmárkon megtar tot t közgyűlésének jegyzőkönyve, mely 
szerint: 

1. Felbontatván az esperességi gyámintézetek részéről az E. E. E. 
gyámintézet eddigi kettős elnökségének mult évben tör tént vissza-
lépése folytán újból választandó egyetemes világi és egyházi gyám-
intézeti elnökségre beadott s alakilag is kifogástalanoknak talál t 
szavazatok, kitűnt, hogy az egyetemes világi elnöki-szék betöltését 
illetőleg 7 esperességi gyámintézet Brosz Jónát eddigi tiszakerületi 
gyámint. világi elnökre, egy pedig b. Radvánszky Bélára szavazott, 
mig a megválasztandó egyetemes egyházi elnökre nézve mind a 
nyolcz esperességi gyámintézet egyhangú szavazatában nyilatkozó 
bizalma Zelenka Pál egyetemes gyámint. jegyzőben öszpontosult: 
minélfogva kerületi gyámintézetünk Brósz Jóná t úrra, mint meg-
választandó világi-, és Zelenka Pál úrra, mint megválasztandó egy-
házi egyetemes gyámintézeti elnökre adja szavazatát, miről, az esp. 
gyámint. szavazatok felküldése mellett, a gyámintézeti központ érte-
sí t tetni határoztatott . 

2. A folyó évben az egyházak és esperességek határozott czé-
lokra 521 f r t 97 krnyi, folyó költségekre 44 f r t 52 krnyi, tőkésí-
tésre 125 f r t 26 krnyi összegeket fordítván, 7S6 f r t 97 krt pedig 
közvetlenül kiosztván, végül a lőcsei nőegyletnél 23 f r t 85 kr elhe-
lyezve visszamaradván, a 2442 fr t 29 krnyi összes gyűjtésből 939 
f r t 72 kr j u t t a t t a t o t t az egyházkerületi gyámintézetnek, mely utóbbi 
összegnek fele az egyetemes gyámintézetet i l letvén: az egyházkerü-
leti gyám intézet szabad rendelkezésére álló összeg 469 f r t 86 kr t 
tesz ki. — Ezen összegből levonásba hozatván a kerületi gyámint. 
jegyzőnek még a múlt évi kerül, gyámint. közgyűlésen megszavazott 
út i költsége a mult évi békés-csabai egyetemes gyámint. közgyű-
lésre 31 f r t 73 krban, a pénztárnok kiadása 1 f r t 25 krban, továbbá 
a Leopoldianumnak járó 50 frt, a rónapataki évi pótlék 22 f r t 76 
krban, az egyházkerületi gyámint. egyházi elnök előirányzott út i 
költsége az ezévi egyetemes gyámintézeti gyűlésre 25 frtban, végre a 
kérvények felülvizsgálására kiküldött bizottsági tag útiköltsége 2 f r t 
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80 krban, összesen hát 133 f r t 54 k r : marad a kerületi gyáminté-
zetnek szabad kiosztásra 336 f r t 32 kr. 

3. A beérkezett kérvények felülvizsgálására kiküldött bizottság 
jelentéséből kitűnvén, miszerint a jelen évben 31 egyház, illetve 
iskola folyamodott a ker. és egyetemes gyámintézethez segélyért: a 
nevezett bizottság véleményének meghallgatásával 

а) a f. é. ker. gyámintézeti istenitisztelet alkalmával megtar-
to t t s 66 f r t 44 k r t eredményezett offertoriumnak fele része 33 f r t 
22 krban a lőcsei anyaegyházhoz tartozó dvoreczi leánygyülekezet-
nek a j án l t a to t t fel, — \ 

б) a 400 frtos szeretet-adománkra Uj-Klenócz, — 
c) a nagyszeretet-adományra, liaX ez évben kiosztatnék, Hernád-

Vécse hozatik az egyetemnél ajánlatbV, — 
d) a szabad-kiosztás alá eső 336 fit 32 krnyi összeg egyenlő 

37 f r t 37 krnyi részletekben a 9 folyamodó, u. m. Rás-Benyék, 
Ruszkín, Stoósz, Uj-Tátrafüred, Fűrész, Mikolcsány, Tálya, Lapos és a 
rozsnyói kerületi felsőbb leányiskola között osztatik meg, — 

e) az egyetemes gyámintézetnekje/sd helyen Lukavicza, Ruszkín, 
Szomolnok, Bussócz, Hrussó, Debreczan, Komlós és, ha a nagyszere-
tet-adomány ez évben ki nem osztatnék, Hernád-vécse, — második 
lndyen Megye és Menguszfalva, — ha •madik helyen Berki és Holló-
Lom nicz, — negyedik helyen pedig a kassai tót egyház aj áll í tatnak 
segélyezésre. 

4. A múlt évi számadásokat átmzsgált bizottság azokat tételről 
tételre s minden tekintetben kifogástalan rendben vezettetteknek 
találván és jelentvén k i : Csisko János pénztárnoknak önzetlen hű 
fáradozásaiért meleg köszönet szavaztatott s ugyanő a mult évi 
számadásokra nézve a további szárjaadástétel kötelezettsége alól 
felmentetet t . 

5. A f. évi kerületi gyámint. istenitisztelet alkalmával elmon-
dott tar ta lmas és lelkesitő hatású beszédeért Strauch Béla felkai 
lelkésznek elismerő köszönet szavazt§tott. 

6. A í. évi okt. 17-én Rozsnyónlmegtartandó egyetemes gyám-
intézeti közgyűlésre kerületi gyáminjézetünk képviseletében a ker. 
gvámint. ikerelnökségen kivül Dianina András, dr. Lumnitzer Vil-
mos, Thern Ede, Valentinyi István, Terray Gyula, Glauf Pál, Ke-
mény Lajos. Gratz Mór és Heintzelujami Alfréd küldetnek ki, miről 
a rozsnyói egyház idejekorán értesit tetni határozta tot t . 

7. Jelentetvén, miszerint az a u A r i a i G. A. főegylet épen ezen 
ker. gyámint. közgyűlés napján tar t ja Bielitzben ezévi közgyűlését: 
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ker. gyámint. közgyűlésünk ahoz ezen alkalomból üdvözlő táviratot 
menesztett. 

8. A kerül, gyámint. pénztárnok, illetve a felülvizsgáló bizott-
ság jelentéséből kitűnvén, miszerint némely esperességek és egyhá-
zak által a gyámintézeti alapszabátyok szorosan be nem tar ta tnak, 
hogy nevezetesen még igen nagy számban vannak olyan egyházak, 
amelyek a gyámint. javára offertoriumot egyátalán nem tartanak, 
hogy egyes esperességek offertoriummal egybekötött gyámint. isteni 
tiszteletet nem ünnepelnek, hogy a gyámint. tőkék kamat ja i t sok 
helyen nem szabályszerüleg kezelik, rendeltetési czéljaikra be és fel 
nem küldik s hogy a kérvények egynémely esperesség részéről min-
den ajánlat és osztályozás nélkül terjesztetnek fel: ezen szabályta-
lanságok megszüntetése czéljából a ker. gyámint. közgyűlés az egyes 
esperességi gyámintézeteket határozatilag oda utas í tot ta és köte-
lezte, hogy 

a) az offertoriumok megtartására s a gyűjtések hovaforditására 
nézve az alapszabályokat mind magok szigorúan betartsák, mind 
pedig a kebelbeli egyházakkal szorosan betartassák, — 

b) a folyamodványokat jövőben osztályozva aként terjesszék fel, 
hogy a gyám intézeti segélyt kevésbé igénylő egyházak a kerületi, a 
nagyobb segélyre szorultak pedig az egyetemes gyámintézetnek aj állí-
tassanak általok segélyezésre. 

9. Indítvány folytán a gyámintézetnek nagy szolgálatokat tenni 
hivatot t s Göllnitzbányán Gratz Mór által szerkesztett „Apostol" 
czimü németnyelvű gyámintézeti lapocska, az egyetemes gyáminté-
zetnek nemcsak erkölcsi támogatásába, de anyagi segélyezésébe is 
hathatósan aj állítatni határoztatott. 

Közgyűlésünk a kerül, gyámintézeti gyűlés ezen jelen-
tését helyeslő tudomásul vévén, annak intézkedéseihez — 
amennyiben reá tartoznak — hozzájárul , nevezetesen pedig 
a 8-ik pontban foglalt {intézkedéseknek szigorú betartására 
az esperességeket és egyházakat a maga részéről is komo-
tyan felhívja, — a 9-ik pontban méltánylólag kiemelt 
„Apostol" czimü gyáináiitézeti lapot ugy az egyes egyház-
tagok és illető egyházak, valamint az egyetemes gyámin-
tézeti gyűlésnek támogatásába és segélyezésébe, s magát a 
samaritánusi munkát uígző gyámintézet szent ügyét a nagy 
közönség részvétébe és [pártfogásába nyomatékosan ajánlja. 
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XL IX. (Mt.) Olvastatott a nm. vallás- és közoktatásiig vi miuisz-
O ty 

tóriumnak 1885 szeptember 23-áról 36094 sz. a. kelt leirata, mely-
ben az 1884 évre utalványozott 5000 f r tnyi államsegélyről felter-
jesztet t számadás helyesnek talál tatván, ezen beszámolt összeg a 
nyilvántartásból törü l te te t t . 

Tudomásul szolgál. 

Ugyanazon pontnál jelenti Wispök úr, hogy az 1885 évre fo-
lyóvá t e t t 5000 f r tny i államsegéW a m. é. kerületi gyűlés XXXlX-ik 
pontjában kijelölt czélra fordí t ta tot t . 

Tudomásul vétetik. 

Ugyanazon pontnál — olvastatván a nm. vallás- és közoktatá-
si minisztériumnak 1886 május 12-érfcl 19080 sz. a. kelt és az 1886 
évre szóló 5000 forint államsegélyt kiutalványozó rendelete — püs-
pök úr jelenti, hogy e folyóvá t e t t összeg a rozsnyói kir. adóhiva-
tal tól fe lvéte te t t és rendeltetési hel ő re beszolgáltat tatot t . 

Tudomásul szolgál. 

L. (Gr) Olvastatott a f. é. au g.  
t anár i értekezlet jelentése, melyben 

7-én Kézsmárkon megtar to t t 
udatja, hogy 

«) egy megindítandó szaklap tei Te anyagi nehézségek miatt , de 
meg azért sem volt megvalósítható, I mivel a mul t évben megvá-
lasztott szerkesztők és munkatársak vifezaléptek. — 

6) elnökül a jövő évre Hörk Jélsef collegiumi igazgató, jegy-
zőül pedig Zvarinyi Sándor kézSmárl tanár let tek megválasztva, — 

c) a középiskolai rendtar tás végleg szövegeztetett. 

A tanár i értekezlet ezao. értesítései tudomásul vétet-
vén, az abban foglalt többaemü javaslatok meghallgatá-
sával ha tá roz ta to t t : 

1. Az elkészült középiskolai rendtar tás az egyetemes 
gyűlés elé terjesztetik. 

2. Az egyetemes gyüléJe menendő képviselőink meg-
bízatnak, hogy ot t az egyetfnes tantervet ismételve sür-
gessék. 

3. A közoktatási bizottsá 

pontjainak kivételével elfő 

ra vonatkozó s az értekezlet 
által a nagy E betűvel jel et t rész a, d, e, f, h és i. al-

adásra ajánlot t — mult évi 
10 
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egyetemes gyűlési jk. 9-ik pont já t jelen gyűlésünk külön 
pont a la t t (lásd a LXIII-ikat) kívánja tárgyalni. 

4. Az értekezletnek a tanárok fegyelmi ügyében tisz-
tán tanárokból alakítandó (judicium parium) első fokú 
bíróságra vonatkozó javaslatával szemben a gyűlés az egyház-
kerületi rendezet által szabályozott törvénykezést változat-
lanul fentar t ja . 

5. Az értekezlet azon indítványa, hogy az érettségi 
vizsgánál nemcsak a magyar, hanem a német nyelvből .is 
önálló dolgozat készíttessék, figyelembe vétel végett az 
egyetemes gyűléshez terjesztetik fel. 

6. Az évzáró ünnepélynél az i f jak egyike is tar tson 
búcsú beszédet. 

7. A nyugdíj-törvény ügyében beterjesztet t kérvény az 
egyetemes gyűlés utján újból sürgetendő. 

8. Bár a tanár i egyesület alapszabályai a kerülethez 
még beterjesztve nem let tek s igy azokhoz hozzá szólani 
eddig alkalma nem is volt, mindazáltal az alapszabályok-
nak a jelentésben jelzett azon módosítása ellen, mely sze-
r i n t : „Az egyesület tagjai közép- és szakiskolai tanárok", gyű-
lésünknek kifogása mm lehet, sőt azt az 1883-ik évi ker. 
gyűlés j könyve XLR pont jában foglalt s ugyanott tudo-
másul ve t t azon jeleités természetes folyományának te-
kinti, mely szerint a t anár i értekezlet min t „a tiszai ág. 
h. ev. egyházkerületi fl- és középiskolai tanárok értekezlete" 
alakult meg. 

9. Miután az értekezlet ál tal javasolt s az összes 
kebelbeli tanodák látogatásával megbízandó „tiszakerületi 
tankerületi igazgató állása egyházkerületi rendezetünk kere-
tében az egyházkerületi elnökség mellet t fölösleges intéz-
mény volna: annakjeszméje elvettetik. 

10. Az iglói gymnasiumnak az értekezlet által is olya-
nul elismert állítólagos azon sérelme, hogy az egyházköz-
ség tőle az iskolatanícsosok választási jogát megtagadta, a 
maga rendes u t j án päspök úrhoz lévén felterjesztve, arra 
nézve i t t intézkedés szüksége nem forog fen. 

11. Az érettségi vizsgáért fizetendő dij, egyenlően 
minden kebelbeli gjmnasiumra nézve, az 50 kros bélye-
gen kivül, bele értve az egyházkerületi közigazg. pénztárt 

t 
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illető és a bizonyítván kiállításáért járó egy-egy forintot 
is, 10 frtban, a j av i tó vizsgálat díjjá pedig — az értekezlet 
által javasolt 6 f r t helyett — 3 forintban állapit tatik meg. 

Ll (Mt.) Olvastatott az egyetemes törvényszéknek Győrött 
1885 szeptember 8-án megtartot t ülésében hozott azon Ítélete, amely 
szerint Kicsiny Endre nagyszlabosi tani tó — a kerületi törvényszék 
ítéletének részben megváltoztatása mellett — a nagyszlabosi tem-
plomon volt s a tiszti keresetben körülirt felirat jogtalan eltávo-
lítása általi megsértése miat t vétkesnek mondatván ki, ezért fed-
désre, 29 f r t elsőbirósági. 9 f r tban megállapított jelenlegi eljárási 
költségeknek, Petrovics András és Gömöry György nagyszlabosi lako-
sok részére fejenkint 3 frtban, Maczko András nagyszlabosi lakos 
részére l fr tban megállapított tanudijaknak 15 nap alat t végrehaj-
tás terhe mellett i megfizetésére Ítéltetett . 

Ezen jogerejü Ítélet marasztalt féllel az illetékes gö-
möri esperesség ut ján közölve lévén, tudomásul vétetet t . 

LII (Mt.) Püspök ur előterjeszti, hogy Kovács János derencsényi 
felügyelő hozzá a gömöri esperességuek f. é. julius 28-án ta r to t t s  
a derencsényi lelkészválasztásra vonatkozó határozata ellen távira-
tilag felfolyamodást je lente t t be. 

Táviratilag bejelentett felfolyamodás — szemben az 
egyházrendezetnek a felfolyamodásokra vonatkozó világos 
intézkedéseivel és az ez irányban követett és meghonosult 
gyakorlattal — figyelembe vehető nem lévén, az mint 
szabálytalanul beadott és tárgyalásra alkalmatlan, egysze-
rűen visszautasittatik. 

LIII (F.) Püspök ur jelenti, miszerint a mu'lt évi gyűlés jköny-
vének XLIII pontjában foglalt határozat értelmében Hörk József 
eperjesi hi t tanárnak a népiskolai vallástanitásra vonatkozó munká-
lata már kinyomatott. 

A jelentés tudomásul vétetvén, utasí t tatnak a főespe-
resek, hogy a szükséges példánymennyiséget az illető egy-
házak részére és számlájára mielőbb rendeljék és küldjék meg 

Ezzel kapcsolatban inditványoztatván, hogy a kerület az élén-
ken érzett szükséghez képest alkalmas iskolai vallástanitási tan-
könvvek kiadásáról gondoskodjék: 

1 0 * 
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a gyűlés az indítványozott intézkedés szükséges voltát 
a maga részéről is belátván, felkéri püspök urat, hogy a 
kérdést tanulmányozva, arra vonatkozólag a jövő évi gyű-
lés elébe részletes s a költségek fedezésének mikéntjére is 
kiterjeszkedő javaslatot szíveskedjék benyújtani. 

LIV. (F.) Az elnökség jelenti, miszerint a mult évi gyűlésnek 
jegyzőkönyve XLIX pontja alat t hozott határozata értelmében a 
pozsonyi egyház részére — kárpótlásul a theologiai akadémia czél-
jaira nevezett egyház által átengedett épületért — önkéntes adako-
zások utján a VI sz. k. városi esperességből 34 f r t 65 kr, a XIL1 sz. 
városiból 69 f r t 20 kr, a VII bányavárosiból 13 f r t 13 kr, a tátra-
aljaiból 16 f r t 71 kr, a gömöriből 47 f r t 77 kr, a kishontiból semmi, 
a sáros-zempléniből 9 f r t 40 kr,* a hegyalljaiból 79 f r t 27 kr gyűlt 
és küldetett be rendeltetési helyére s hogy 71 egyház a nevezett 
czélra még mindig nem adakozott. 

A jelentés tudomásul vétetvén, utasí t tatnak a főespe-
resek, hogy ezen szerződésileg kötelezett gyűjtést a még 
nem adakozott egyházak körében erélyesen szorgalmazzák. 

LV. (F.) A mult évi gyűlés jegyzőkönyvének LVI pont jára vo-
natkozólag a gömöri esperesség elnöksége az erre vonatkozó f. é. 
esperességi gyűlési — 38 számú — határozat beterjesztése mellett 
jelenti, miszerint Kicsiny László nyugalmazott ochtinai tani tó jogos 
követelményeire nézve ki van elégítve, jogalappal nem biró követel-
ményeire nézve pedig, esperességileg elutasi t ta tot t . 

A jelentés tudomásul véte tvén/Kics iny László pana-
szos ügye ezzel elintézettnek mondatik ki. 

LVI. (Gr.) Olvastatott a gömöri esperesség Csetneken f. é. julius 
28-án t a r to t t közgyűlésének a mult évi ker. jkönyv LVII pontjára 
vonatkozó jegyzőkönyvi kivonata, melyben ezen esperesség azon körül-
ménynél fogva, hogy Czapf Károlyné tanitó-özvegy vagyoni állapota 
nem szorult azon segélydijra, amely a Sexty-féle alapítvány értel-
mében csak a vagyontalan özvegyek számára van rendelve: nevezett 
özvegvgyel szemben fennálló határozatát továbbra is fentar t ja . 

A gömöri esperesség határozatának helybenhagyása 
mellett, Czapf Károlyné ochtinai lakos tanitó-özvegy kér 
vénye elutasit tatik. 
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LVII. (Mt.) A mult évi gyűlés jegyzőkönyvének LVIlI-ik pontjá-
nál olvastatott özvegy Homola ístvánné szüL Prónyi Amália ujvásári 
lelkész-özvegy folyamodványa, melyben az egyházkerületet arra kéri, 
hogy az ujvásári lelkészi s tanitói özvegy-árva pénztár ügyében még 
a mult évi kerületi gyűlés elé beadott kérvénye — a Máday-féle 
visitationális jegyzőkönyv alapján — már ezen gyűlésen végleges . 
eldöntést nyerjen. 

Tekintettel arra, hogy az ujvásári egyház azon nyilat-
kozata következtében, mety szerint az idézett visitationális 
jegyzőkönyvi pont, amelyre a lelkész-özvegy követelé-
seit épiti, az egyházhivek tudomásán kivül vagy talán 
meghamisitottan vétetet t föl, az illetékes gömöri espe-
resség — az 1886 julius 28-án Csetneken t a r to t t közgyű-
léséből — az ügynek kellő megvizsgálása végett a hely-
szinére egy 3 tagból álló bizottságot küldött ki ; — tekin-
te t te l továbbá arra, hogy a folyamodványhoz mellékelt 
visitationalis jegyzőkönyvi kivonat csak egyszerű másolat 
lévén, bizonyítékul el nem fogadható; — tekinte t te l végül 
arra, hogy az ügynek megvizsgálására kiküldött esperességi 
bizottság véleménye alapján hozandó esperességi határozat 
beérkeztéig és hiteles okmány becsatolása nélkül, a dolog 
érdemében végleges határozatot hozni nem lehet: ezen ügy 
a jövő kerületi gyűlésig függőben hagyatni határoztatott . 

LYI11 (F.) Ugyanazon gyűlés jkönyve LX pontjánál jelentetet t , 
miszerint a bélai egyház elöljárósága s Kaltstein Kornél presbyter 
közt fenforgott vitás ügy békés megoldást nyert. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

L1X (F.) U. a. gyűlés j könyvének LXI pontjánál jelenti a 
hegyalljai főesperes, hogy a fancsali tanítónak a most már idegen 
birtokosok tulajdonát képező birtoktestek után, a régi tulajdonosok 
által neki fizetett s hiványában is biztosított termény- és faillet-
ménybeli követelésére vonatkozó ügye folyamatban van. 

Ezen előleges értesítés tudomásul vétele mellett, a 
végleges megoldást nyerendett ügyről az esperesség jelen-
tése a jövő évi gyűlésre elváratik. 

LX (F.) A jövő évi kerül, gyűlés helyéül 
Miskolcz városa tűzetik ki. 
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LX1 (Mt.) Olvastatott az eperjesi collegium pártfogóságának 
folyamodványa, amelyben a kerületi közgyűlést arra kéri, hogy 
egyrészt a collegiumi jogakadémiát bizonyos évi összeggel segélyezze 
s ezzel annak folyton nagyobbodó terhei t viselni segitse, — más-
részt kérvénnyel járuljon az egyetemes gyűlés elé a czélból, hogy 
az utolsó alkalommal kilátásba helyezett évi segélyösszeg ezen tan-
intézet számára az egyetem részéről szintén folyóvá tétessék. 

E kérvény a közigazgatási és tudományi pénztári 
számvizsgáló bizottságnak azon felhívással adatik ki, miszerint 
a jövő évi kerületi gyűlésig adjon véleményes jelentést 
arra nézve, hogy mely pénztárból és mily összeggel lenne 
az eperjesi jogakadémia a kerület részéről segélyezhető ? 

Az egyetemes gyűlésre kiküldött követek pedig felké-
retnek, hogy az eperjesi jogakadémiát az egyetemes gyűlés 
pártfogásába ajánlani s annak anyagilag ugy mint szelle-
mileg leendő támogatására az egyetemet felkérni szíves-
kedjenek. 

LXII. (Gr.) Olvastatott báró Próuav Dezső egyetemes felügyelő 
ur ő méltóságának Budapesten 1885 évi november '23-án 111 sz. a. 
püspök úrhoz intézett levele, melyben egyrészt a nagymélt. vallás-
és közokt. m. kir. ministerium 1885 évi október 16-án 47080/1884 
sz. a. kelt s a levélhez másolatban csatolt válasza nyomán tudatja, 
hogy az államsegély felemelése iránt az egyetem nevében felterjesz-
te t t kérvény sajnosan elutas i t ta tot t ; másrészt pedig arról értesít, 
hogy miután meggyőződése szerint, az elutasító határozat indokolá-
sában felhozottak félreértésen alapulnak, szükségesnek lá t ta a fent 
tisztelt minisztériumhoz ezen irányban ujabb felterjesztést intézni. 

Az értesítés ez utóbbi része helyeslő tudomásul vétet-
vén, a kiküldött egyházker. képviselők megbízatnak, hogy 
az egyetemes gyűlésen, az elutasított kérvény újból való 
felvételét és annak kedvező elintézését sürgessék. 

LXIII. (G.) Olvastatott a m. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyvé-
nek IX. pontjában, az egyetemes közoktatási bizottság szervezésére 
vonatkozó, — az egyházkerületekkel tárgyalás és nyilatkozat végett 
közölt javaslat. 

Miután ezen javaslat a szervezendő egyetemes közok-
tatási bizottság számára nemcsak véleményező, hanem kor-



mányzó jogkört állapit meg olyan intézkedésekkel, a me-
lyekről a középiskolai tanügyet szabályozó 1883 évi 30 t, 
cz. kellően gondoskodott: ez okból annak elfogadásához 
egyházkerületünk nem járul. 

LXIV. (F.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 14-ik 
pontjára vonatkozólag 

V 

egyházkerületünk ezennel kijelenti, hogy a lelkészvizs-
gáló bizottságoknál a kerületi felügyelő és püspökből álló 
kettős elnökséget kivánja alkalmaztatni. 

LXY. (G) Olvastatott Szász Károly dunamelléki ref. püspöknek 
Budapesten 1886 évi junius 30-án 1050 sz. a, kelt, s az érde-
kelt királyhágón inneni 8 protestáns egyházkerület által, a néhai 
Németh István tábornok alapítványa ügj^ében tar tandó együttes tanács-
kozásra egyházkerületi megbízottak küldése iránt püspök úrhoz in-
tézett átirata. 

Az ekként kezdeményezett együttes tanácskozásra 
egyházkerületünk részéről megbizottakul a Baldácsy-alapit-
ványi meghatalmazottak küldetnek ki. 

LXYI. (F) Püspök úr jelenti, miszerint a zágrábi ev. egyház 
javára egyetemes felügyelő úr ő méltóságának felhívására a 
mi egyházkerületünkben is megindított gyűjtés folytán a Yl. sz. k. 
városi esperességből 32 f r t 50 krnyi, a YI1 bányavárosiból 10 frtnyi, 
a gömöriből 15 frtnyi, a sáros-zempléniből 13 fr tnyi s a hegyalljai-
ból 19 f r t 95 krnyi, összesen hát 10 f r t 45 krnyi önkéntes adomány 
folyt be és küldetett el rendeltetési helyére. 

A jelentés azon felhívással vétetik tudomásul, hogy 
az e czélra még bizton várható további adományok, az es-
perességek utján, a püspöki hivatalhoz küldendők fel. 

LXYII. (F) A sáros-zempléni esperesség azon indítványa, hogy 
a közerkölcsiséget komolyan veszélyeztető mérvben elterjedt és foly-
vást szaporodó vadházasságok erélyes megakadályozására a törvény-
hozás intézkedése kéressék ki, 

egyhangú helyesléssel fogadtatván; az ügy további 
szorgalmazása az egyetemes gyűlésre kiküldött képviselő-
inknek figyelmébe ajánltatik. 
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LXVni (F.) Indítvány folytán 

határoztatott , hogy a kerületi gyűlések tanácskozmá-
nyainak a főbb tárgyakat felölelő tárgysorozata több pél-
dányban legyen a gyűlés asztalán a tagok rendelkezésére 
kitéve. 

LXIX (F.) Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével 

Püspök ur és Szontagh Pál ikereínöklete alatt, Terray 
Gyula, Kramarcsik Károly, Scheffer Gusztáv, Justh János 
és a jegyzői kar bízatnak meg. 

Kelt mint fent. 
Jegyzették: dr. Marko Sándor, Marton János, Glauf Pál és 

Farbaky József. 
Szerkesztette: F a r b a k y József. 
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29. Lichtenstein József k. i. pénztárnok lemond, helyére Liszka József választatik meg. 

Uj kezelő bizottság. 
30. Segély- és tudományi pénztár, hittani- és Zsedényi-alap. 
31. Nyugdíjintézet. 
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68. Kerületi gyűlések tárgysorozata. 
69. A jegyzőkönyv hitelesítése. 
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