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nagyméltóságú F A B I N Y T E O F I L kerületi felügyelő úr és főtisztelendő és nagyságos 
dr. S Z E B E R É N Y I G U S Z T Á Y püspök úr 

ikerelnöklete alatt tartott 

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK. 

Jelen voltak: 

A bács-szerémi esperességböl: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
horszky Gábor főesperes, Bierbrunner Gusztáv főjegyző, Róth Károly 
alesperes, Rohonyi Gyula esperességi ügyész, Steltzer Frigyes lelkész. 

A bánáti esperességböl: Kramár Béla főesperes, Bujkovszky 
Gusztáv alesperes és Szeberényi Lajos lelkész. 

A barsi esperességböl: Bodó Lipót esperességi felügyelő, Raab 
Károly esperes, Belcsák László és Kosztolányi Aurél esp. ügyész. 

A békési esperességböl: Zsilinszky Mihály esp. felügyelő, Achim 
Ádám főesperes, Harsányi Sándor, Dax György, Tbomay József 
lelkészek, Tatay István, Haviár Dániel, Kemény Mihály. 

A szarvasi fögymnásium részéről: Benka Gyula igazgató, Morav-
csik Géza tanár. 

A budapesti esperességböl: Sárkány József esp. felügyelő, Bachát 
Dániel főesperes, Hunfalvy Pál, Hunfalvy János, dr. Medveczky 
Frigyes, Büsbach Péter, Fuchs Gusztáv, Görgey István; Schranz János, 
Doleschall Sándor, Horváth Sándor, Scholz Gusztáv lelkészek, Kor-
bélyi Géza sgl., Zsigmondy Pál, Zsigmondy Jenő, Fabiny Gyula, 
dr. Andaházy László, Bexheft Ármin, Falvay Antal, dr. Rexa Pál, 
Králik Lajos, Sztehlo Kornél, Steinacker Ödön, Jakobey József, 
Vecsey István, Henszelmann Kálmán, dr. Szontágli Ábrahám, Mrva 
János, Krkos Lajos, Knyaskó György, Fritz Hugó, Dillenberger 
Gusztáv, Jeszenszky Danó. 

A budapesti föggmnásium részéről: Böhm Károly igazgató és 
Batizfalvy István tanár. 
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A nagyhonti esperességböl: Sembery Imre esp. felügyelő, Hrencsik 
Károly főesperes, Haendel Vilmos alesperes, Ivánka Zsigmond, Dacsó 
Pál, Gyura Adolf, Plachy Bertalan. 

A selmeczi főiskola részéről: Jezsovies Károly tanár. 
A nógrádi esperességhől: Beniezky Gyula esp. felügyelő, Svelila 

János főesperes, Szontágh Pál, Vladár Viktor alesperes, Holles Danó 
főjegyző, Laszkáry Gyula, Sclioltz Endre, Beniezky Árpád, Újhelyi 
Boldizsár, Büsbach Ádám, Zelenka Károly, Pongrácz György, Kos-
such Gyula, Pulszky Ágost, Margócsy József lk. és Gaál Mihály lk. 

A pestmegyei esperességhől: Földváry Mihály esp. felügyelő, Láng 
Adolf főesperes, Török József, Sárkány Sámuel, Szirotka Gusztáv, 
Kemény Soma, Kemény Dezső, Moravcsik Mihály lelkészek, Ivánka 
Imre, Melczer Gyula, Jezsovies Pál, Dubovszky Nándor és Kiss 
Endre. 

A zólyomi esperességhől: Halasy Gyula felügyelő, Bakay Péter 
esp. főjegyző, Hurtay György, Thébusz János lelkészek. 

1. A közgyűlést isteni tisztelet előzte meg, melyen Haendel 
Vilmos kerületi egyházi jegyző buzgón imádkozott. 

Ezután az esperességek küldöttei az ülésteremben egybegyűltek, 
a hol Fabiny Teofil, kerületi felügyelő úr a nagy számban megjelent 
tagokat szívélyesen üdvözli és a közgyűlést megnyitottnak kijelenti. 

2. Ezután dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr előterjeszti évi jelen-
tését és a jelentés bevezetésében a kerületi felügyelő urat m. kir. 
igazságügyminiszterré történt kineveztetése alkalmából következőleg 
üdvözli : 

Mélyen tisztelt kerületi Gyűlés! 

Ámbár az egyes esperességek kivétel nélkül siettek már évi 
közgyűlésükön kifejezni azon való szent örömüket, hogy 0 es. és ap. 
királyi Felsége a mi szeretve tisztelt kerületi felügyelőnket, 0 Nagy-
méltóságát, az igazságügyi miniszteri tárczával legkegyelmesebben 
megbízta: a mélyen tisztelt kerületi gyűlés mindemellett is bizonyo-
san felhasználja a jelen alkalmat arra, hogy az esperességek öröm-
érzetét önmagában egyesítve, áldást kívánjon 0 Nagyméltóságának 
a csak neki terhes, de mindnyájunknak üdvös új munkaköréhez, s 
egyszersmind bizalommal kérje 0 Nagy méltóságát, hogy szeretett 
egyházunkat, különösen pedig ezen mi kerületünket bölcs tanácsával 
támogatni ezután is méltóztassék ! 

A közgyűlés püspök úr ez üdvözlő szavait hosszan 
tartó lelkes éljenzéssel fogadta. 

Szontágh Pál a kerületi törvényszék elnöke örömmel fogadta 
püspök úr üdvözlő szavait. De a közgyűlés érzését véli kifejezni, 
midőn a püspök úr üdvözlete mellett a kerület közgyűlése nevében 
még külön is üdvözli felügyelő urat. Az idők örvendetes jele és 



mindannyiunk büszkesége, hogy a királyi kegy és elismerés épp 
azon férfiúra irányult, a ki már évtizedek óta magában egyesíti 
democraticus alapokon szervezett liitsorsosainak osztatlan szeretetét 
és bizalmát. Indítványozza ennél fogva, hogy a kerület ez indokból 
is jegyzőkönyvileg fejezze ki örömét szeretett felügyelőjének a királyi 
kegyelem által való kitüntetése felett. 

A kerület közgyűlése ez indítványt, felügyelő urat 
éltetve, közfelkiáltással magáévá tette. 

Fabiny Teofil kerületi felügyelő úr köszönetet mond a kerületi 
közgyűlésnek a jóakarat és elismerés azon megtisztelő bizonyságáért, 
a melyben őt ezúttal is részesíti. Eletének legszebb perczei közé 
számítja azt az időt, melyet egyházunk szolgálatában tölthetett. Hálás 
köszönetének ismétlése mellett felkéri a közgyűlés szíves jóindulatát 
a jövendőre is. 

3. Ezek után dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr évi jelentését 
a kerületben történtekről folytatólag a következőkben terjeszti elő : 

A lefolyt évben rendes mederben mozgott az egyházak és isko-
lák közigazgatása. Azon értesítések nyomán, melyeket a nt. főesperes 
uraktól időnként vettem, nem merült fel — egy sajnos esetet kivéve 
— oly nemű baj, mely aggodalomra szolgáltatott volna okot. 

A lelkészek és tanítók mindenhol hűségesen jár tak el tisztük-
ben s a hívek is bebizonyították, hogy a mikor a mult évi kimu-
tatás szerint a rendes fentartási járulékokon kivül 112,362 frton 
felül áldoztak, ide nem számítva a kerületi 6 középiskola fentartási 
költségét, „jókedvű adakozóknak" bizonyultak. 

Valóban csodálatos, hogy amikor evang. egyházhíveink annyi 
terhet viselnek, mégis nem venni észre, hogy azért szegényebbek 
lennének másoknál, a kikre az egyház- és iskolafenntartási teher 
nem súlyosodik. 

A lelkészek, tanárok és tanítók szűkre mért díjazásuk daczára 
nyugodtan munkálkodnak, késztetve „az evangéliom erejétől;" s ha 
nem is tűnnek föl, mint nagyhírű férfiai az országnak, — szerintem 
— mégis méltánylandók, mint az Isten országa napszámosai, mint 
a kik előtt szent a kötelesség érzete s élénk azon öntudat, hogy ők 
is liivatvák, ha csak egy porszemnyivel is járulni ahhoz, hogy a 
magyar állam eszméje szilárduljon s az üdv és boldogság e hazában 
terjedjen. 

Az erkölcsnek, a valódi erkölcs nemesítő társulatnak nem 
lehet más és biztosabb alapja, mint evangelikus egyházunk intézmé-
nyei. A ki ezek körűi hűn fárad, munkál, körülöttük élénken érdek-
lődik s áldoz — akár közvetve, akár közvetlenül — az segíti épí-
teni, az segíti szilárdítani az ország, a nemzet „talpkövét." 

Nem kérkedünk vele, nem beszéltetünk magunkról; de meg-
vagyunk győződve s nyugodt öntudattal hivatkozunk rá, hogy nem 
mint „urai," de mint „szolgái" egyházunknak, igyekeztünk helyeinket 
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betölteni s hivatásunk szerint előbbre vinni „Isten országát," mely-
ben az igazi nemzeti cultura, a felvilágosodás, a minden félnivalóért 
hevülés és igazi humanitás foglaltatik. 

Ezen kitérés után, első sorban jelentenem kell, hogy a horvát-
szlavon országos kormánynak azon tavaly kelt, az uj-pazuai egy-
házban a papválasztásra vonatkozó intézkedése, mely önkormányza-
tunkkal szemben sérelmes volt, ez idő szerint kedvező megoldást 
nyert. A horvát Bán, 0 Éxcellentiája leginkább a kerületi Felügyelő 
úr, 0 Nagyméltósága közbenjárása folytán egy általam hozzá föl-
terjesztett terjedelmes emlékiratot s az ebben felhordott indokokat, 
melyeknél fogva a horvát-szlavon területen levő egyházak az 1790/1. 
26. t. ez. szerint a magyarhoni ág. h. evang. egyház autonom ható-
sága alá tartoznak — annyiban kegyes volt méltányolni, hogy a 
hiyatolt intézkedést beszüntette. 

A kinevezett adminisztrátor, Korossy Emil, belátva, hogy az 
uj-pazuai hivek bizalmát minden igyekezete mellett sem bírja meg-
nyerni, önként való lemondással elősegítette a vitás kérdés megoldá-
sát — és az uj-pazuai hivek immár szabadon választották meg lel-
készüket, miután a bács-szerémi esperesség által elejükbe szabott 
hívány feltételeit elfogadták. 

Az általam több ízben említett kéregetési — mondhatnám üzel-
mekre nézve — kérném a kerületi gyűlés erélyes intézkedését. Az 
egyetemes gyűlés határozatának,* — mely szerint a magas kormány 
felkérendő, hogy csak azon egyházaknak adjon engedélyt az orszá-
gos gyűjtésre, melyeket az illető egyházi főhatóság ajánl, nem lett 
ekkorig semmi eredménye. Különösen egyik kerületből a püspök alá-
írása nélkül egy és ugyanazon egyházból két ízben is egymásután 
jöttek kéregetők. Ezeken kivül a minden felől sűrűn érkező felhívá-
sok, hol templom, hol paplak, hol iskola építésre, valóban elkedvet-
lenítik a különben jókedvű adakozókat is és visszaélésekre szolgál-
tatnak alkalmat. 

A mult időkben vajmi ritkán történtek ily országos kéregetések, 
holott jelenben, minthogy a közlekedés könnyű, úgyszólván napi 
renden vannak. Majdnem minden uj „vállalat" a „közadakozással" 
veszi kezdetét, pedig csak akkor kellene igénybe venni, a mikor vagy 
valamely nagy csapás érte az egyházat, vagy miután már az illetők 
önmaguk minden lehető áldozatot meghoztak s az országos segélyre 
mindemellett is végkép rászorultak. 

Nem figyelmeztethetem eléggé az illető esperességeket az e rész-
ben való szigorúbb felügyeletre s meg nem engedésére annak, hogy 
az egyházak oly építkezésekbe bocsátkozhassanak, melyek erejüket 
s anyagi készleteiket nagyban meghaladják. Kövessék azon egyházak 
példáját, melyekben az illető lelkészek, miután évekig buzgón gyűj-
töttek s előre elkészültek, egyházuk minden szegénysége mellett is 

* L. 1883. kerül. jk. 49. p.; egyetem, gyiil. jk. 1884. 35. p. 8-ik alp. 



új díszes templomot, paplakot és iskolát emeltek a nélkül, liog-y 
akár az országos kéregetést igénybe vették, akár adósságba keve-
redtek volna. 

Az úgynevezett snpplikatiókat illetőleg szintén sürgőssé vált az 
intézkedés, mert így. a mint gyakoroltatnak, egyrészt káros befolyá-
snak a kéregető ifjakra, másrészt majdnem elviselbetlenek az ada-
kozókra és a kéregetők ellátóira nézve s a mai viszonyokkal semmi-
kép sem illenek össze. 

Jon. 2—-5-ig a budapesti főgymnáziumban voltam elfoglalva 
az érettségi vizsgálatokkal. A 25 jelentkező közül 22-en bocsáttat-
tak a szóbeli vizsgálatokhoz, kik közül 5 jeles, 7 jó, 6 egysze-
rűen érett, 2 egy évre visszavettetett, 1 pedig javító vizsgálatra 
utasíttatott. 

Jun. 22—30-ig a selmeczi kerületi lyceum érettségi vizsgála-
tain voltam jelen. Az 53 jelentkező közül 51 tanuló bocsáttatott a 
szóbelihez s ezek közül vált 2 jelesen, 13 jól, 21 egyszerűn érettnek; 
javitó vizsgálatra — Selmeczen, szept. 13-ára — 9-en, egy év múlva 
leteendő ismétlő vizsgálatra pedig 6-an utasíttattak. A lyceummal 
kapcsolatosan fennálló tanitó-képzőben 4-dik tanfolyamot végzett 
növendékek ez évben nem voltak. Azon körülmény, hogy a tavaly 
képesítettek már is alkalmazást nyertek, eredményezte, hogy az 
ezidei 1-ső évi tanfolyamra számosabban jelentkeztek, mint előbb, s 
igy feltehető, hogy mindinkább szaporodni fognak a tanítói pályára 
készülök. 

A szarvasi érettségi vizsgálatoknál jun. 24—29-ig nt. Áchim 
Ádám esperes helyettesített. A szóbelihez 54-en bocsáttattak, kik 
közül jelesen megfeleltek 5-en, jól 14-en; egyszerűen 26-an; 6-an 
javitó vizsgálatra utasíttattak, 3-an pedig egy évre visszavettettek. 

Előzőleg május 30-án az újvidéki újonnan épült díszes tem-
plomot fölszenteltem. Ez alkalommal a szerb patriarcha Angelics 
Germán ő Nmlsága kiváló figyelmet és részvétet tanúsított s nagyban 
hozzájárult azon közös, vallásfelekezeti különbség nélkül való ünne-
pélyes örömhöz, melyben Újvidék városa minden rendű s rangú 
polgársága a polgármesterrel élén, valamint az ebben a városban s 
a közeli péterváradi erősségben állomásozó CS« CS kir. hadsereg magas 
tisztikara velünk osztozott. 

A bácsmegyei lelkészek, kevés kivétellel részt vettek az ünne-
pélyen s tanúi valának azon fényes eredménynek, melyet a buzgó 
s fáradhat! an helyi lelkész és főesperes, Belohorszky Gábor a maga 
feláldozó tevékenységével ezen egyházban általában, de legkivált az 
uj templom létesítése körül eszközölt. 
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Július 11-én a barsmegyei esperesség egyházainak meglátoga-
tusára indultam és érkeztem 

Körmöczbányára — lélekszám 1117. — Ezen egyház egyike a 
legrégiebbeknek. Cordatus Konrád és Kreszlingi János már 1525-ben 
Luther szellemében működtek itt. Bepanaszoltatván Szálkán László 
érsek által, Esztergomba idéztettek és bebörtönöztettek; de a polgárok 
közbenjárása folytán szabadon bocsátattak s Kreszlingi János lelké-
szüknek maradt 1540-ig. Melanchton eredeti levele szerint 1553-ban 
Nikas Pál, csehországi lelkész működött Körmöczün. 

A város reformálása bámulatos léptekkel haladott; a lakosok 
csaknem kivétel nélkül evangélikusokká let tek; három templom az 
ő birtokukba ment át s már a XVI-ik ^században virágzó taninté-
zetük volt. A bányavárosok zsinatai itt tartattak 1558, 1569, 1577 
és 1580-ban. E szerint Körmöcz bizonyos tekintetben a mostani 
kiterjedt bányakerület bölcsője. 

E virágzó állapot tartott egészen 1673/4-ig. A halálos csapást 
az egyházra az 1673-ik év mérte. A templomok elvétettek. Graff 
János és Luczy Lajos lelkészek a legkeményebb hidegben kényte-
lenek voltak a várost elhagyni. Az evang. lakosság a városi segélytől 
megfosztva, 1668-ban egyházat és telket vett a városon kivül s arra 
épített templomot, mely 1824-ig állott. Elkorhadván ennek fából 
készült része, Mária Dorottya, József nádor nejének 200 forintnyi 
adománya segélyével hozzá látott a lakosság a mostani szép tem-
plom építéséhez, mely 1826-ban fel is szenteltetett. 

A felekezeti iskolák 1870-ben községiekké lettek; a két lelkészí 
állomás 1871-ben egygyé redukáltatott; a város évi 1000 forinttal 
segélyzi az egyházat s azonkívül összes épületeinek fenntartását 
magára vállalta. 

Julius 2-án jelen voltam az elemi, a polgári és a reáliskola hit-
es vallástani vizsgálatán s meggyőződtem, hogy nt. Raab Károly 
esperes-lelkész lelkiismeretesen és buzgón jár el vallás-tanító tisztében. 

Jul . 4-én istentisztelet tartatott három nyelven. Előzőleg az uj 
orgonát, melyet a liivek önkéntes adakozásokból szereztek meg, 
felszenteltem. 

A gazdag bányaváros élén a lelkes Chabada József polgár mester 
és egyházi felügyelő ritka tapintattal és ernyedetlen tevékenységgel 
fáradozik a város és egyházunk fölvirágoztatásán. A reáliskola s 
főleg a csak imént emelt díszes elemi és polgári iskola épületei, 
— mintaszerű belberendezéssel — fennen hirdetik, hogy a nevezett 
polgármester s egyházi felügyelő oly kiválóan gondozza a cultura 
és a hazafias nevelés ügyét, mint ritkán valaki e hazában. Törek-
vése ezen ős főbányavárost — a hanyatló, mert kimerült bányászat 
helyébe — más irányban kárpótoló tényezőkkel gazdagítani. 

Különben az ezen egyházban tapasztalt példás rend, csín és 
összhang, nemkülönben a hivek áldozatkészsége, a más felekezetű-
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ekkel való szívélyes viszonya, mely utóbbi mind fogadtatásom, mind 
az istentisztelet alkalmával nyilvánult, igen megörvendeztetők. 

Az esperességi és egyházi levéltárt szemügyre vettem s kifogás-
talan rendben találtam. Látogatói egész eljárásomat igen élénk érdeklő-
déssel kisérték Krizskó Pál presbyter, Kubacska Hugó bányataná-
csos és Priviezlty Ede presbyterek s a hatáskörükből kifolyó felvilá-
gosításokkal a legkészségesebben támogattak. 

Nem mulasztottam el jegyzőkönyvileg is kifejezést adni azon 
kedves tapasztalatnak, hogy Körmöcz sz. kir. és főbányaváros elöl-
járósága, közönsége, valláskülönbség nélkül nemes szívvel és méltány-
lattal viseltetnek egyházunk iránt, miért is a nemes város közönsé-
gének és kitűnő elöljáróinak hálás köszönetet szavaztam s egyházi 
érdekünk iránt való jó indulatukat kerületi gyűlésünkkel is tudatni 
megígértem. 

A felolvasott jegyzőkönyvből kitűnvén, hogy a honeszháji ág. 
hitv. evang. hivek saját felekezeti iskolával nem birnak s gyerme-
keik vallásoktatást az anyaegyházból csak nagy nehézséggel nyer-
hetnek ; meghagytam, hogy ezen segíteni, az anyaegyház el ne 
mulaszsza. 

Továbbá elrendeltem, hogy az egyház felügyelője és a presby-
terium tagjai hivatalukba lépéskor a kerületi utasításoknak megfele-
lőleg felesketessenek. 

A magyar istentisztelet alkalmával eddig szokásban volt kőnyo-
matu énekek helyébe a b.-csabai magyar énekeskönyv megszerzését 
és behozatalát ajánlottam. 

Végezetül arra figyelmeztettem az egyház elöljáróit, igyekez-
zenek, anyagi viszonyaikhoz képest, egyházi tőkét szerezni, hogy 
idővel ne csupán a város segélyére legyenek utalva. 

Másnap, a Körmöcz városa tulajdonához tartozó Stubnya fürdőig 
híveink kíséretében utazva, Turóczniegye területén keresztül az egy 
napi járó távolban fekvő 

Nemes-Kosztolányba érkeztem, —1. sz. 148. — M á r az 1611-ben 
megejtett kánonszerü látogatás alkalmával irva van róla „antiqua 
ecclesia." Az 1681-iki sopronyi országgyűlésen be nem ezikkelyez-
tetvén, 1685-ben az akkori Felső-Kameneczen létezett templom véres 
verekedés után a róm. katholikusok számára lefoglaltatott és Szabadka 
János lelkész elfogatván, békóba verve, Oszlányba vitetett, a honnan 
őt Kosztolányi Gáspár a cs. horvát katonáktól 17 frton kiváltotta. 

A szomszéd róm. kath. földesurak még e század elején is erő-
szakosan tartóztatták evang. jobbágyaikat hitük vallásától. Simony 
— közel helységnek — földesurai egymásután áttértek a róm. kath. 
hitre. 1709-ben az akkori járási szolgabíró hivatalosan inté Koszto-
lányi Zsigmond özvegyét, Justh Zsófiát, hogy általa és férje által 
épített nemes-kosztolányi templomot a róm. katholikusoknak adja át 
s fiait a róm. kath. hitben neveltesse. Az említett templomot végre 
is 1710-ben az oszlányi plébános katonai karhatalommal lefoglalta. 
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Sok utánjárás és fáradság után III. Károly alatt 1734-ben 
megadatott az engedély, hogy a Simon gr a beczikkelyezett koszto-
lányi egyház önállóvá lehetett s egyliázi épületeit 1736-ban felépí-
tette. — Hodossy, Jeszenák, Justli, Kubinyi, Ottlik, Podmanyiczky, 
Szilvay, Szirmay, Zerdahelyi családok leányai törzsanyái ezen egy-
háznak, mely leginkább Kosztolányi nemes családnak köszöni, hogy 
fönnáll. A Rudnäy és Bossányi családok birtokai legutóbbi időben 
idegen kézre kerülvén, itteni lakását több, helybeli volt hathatós párt-
fogó elhagyta s habár alapítványai — összesen 1184 frt 19 kr. — 
az egyház mostani felügyelője Kosztolányi László úr által hűn kezel-
tetnek, mégis nagyobb részben szabad adakozásra lévén fektetve a 
lelkész és tanítónak jövedelme, nagyban csökkent az; az egyházi 
épületek fenntartására pedig semmi alap sincs. A tanítói állomás 
1873-tól fogva üresedésben van. A 15 elszórt községben 51 
hívünk van. 

A látogatás alkalmával a következő határozatok hozattak : a 
hrodányi íilia, mely 1736 óta a nemes-kosztolányi egyházhoz tarto-
zott, továbbra is ugyanezen egyház kiegészítő részét képezze. 

A lelkész stólája nem lévén megszabva, az egyházi elöljáróság 
utasíttatott, hogy helyi gyűlésén annak minimumát mondja ki s azt 
a legközelebbi esperességi gyűlés elé terjeszsze ; úgy szinte az egyház 
hívei — iparosok, zsellérek és cselédek — nem lévén ekkorig 
semmi egyházi adóval terhelve, ezentúl helyi és vagyoui viszonyaik 
tekintetbe vételével adóztassanak meg. 

Felekezeti tanító nem létében a helybeli lelkész utasíttatik, 
hogy az evang. 6—12 éves gyermekeket hetenként 2 órán át hit-
oktatásban részesítse. 

A tanítói állomást illető javadalom tanítói alap gyarapítására 
külön kezeltetvén, az egyház elöljárósága oda utasíttatik, hogy hatá-
rozza el helyi gyűlésén, vájjon a terményekben kiszolgáltatandó, a 
tanítói állomást illető járandóságok teljesítendők-e tanító nem létében 
is az alapítványozók által s erről szóló határozatát jelentse be az 
esp. gyűlésnek. 

Megjegyzendő végtére, hogy ezen egyháznak mindennemű admi-
nistrationális ügyét a helyi nemeslelkü és vallásos felügyelő Kosztolányi 
László úr vezeti. 0 maga szerkesztette a látogatási jegyzőkönyvet, 
úgy ebben, mint sok másban pótolva a helyi elaggott 81 éves lelkészt 
Szellemi Mihályt. Miért is ezen páratlan helyi felügyelőnek. Koszto-
lányi László és uri családjának a leghőbb köszönettel és Istentől 
való legszebb áldáskivánattal adózom s ennek a látogatási jegyző-
könyvben is kifejezést adni el nem mulasztottam. 

Magát pedig ezen elszigetelt egyházat, mint a megye legvégső 
pontján századok óta fennállót, mint fontos missiói pontot a főt. kerü-
letnek melegen ajánlom. Hat négyszög mértföldön elterülő oaz az ; 
de azért, ha majd egy ifjú lelkész hévvel és odaadással keresi fel 
és gyűjti össze az evangeliom után szomjúhozókat; bizonyosan jövővel 
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bir és nem fog elenyészni, annál kevésbbé, mert Kosztolányi Sándor 
és több más, ezen úri ivadékból, mint ezen egyház buzgó istápolói 
és fenntartói arra teljes reményt nyújtanak. 

A nagy-szelezsényi egyházat szinte egy napi járóra N.-Koszto-
lánytól — 1. sz. 171 — az 1681-ik évi soproni országgyűlés az 
úgynevezett artikuláris egyházak közé sorolta. Hogy ezen időtájban 
a virágzó egyházak közé tartozott, mutatja az egyház levéltárában 
eredetiben látható u. n. Koháry István-féle vallatási jegyzőkönyv, 
melynek adatai szerint, mintegy 50 évvel azelőtt Nagy- és Kis-
Szelezsény, Heese egészen, — a szomszéd községek pedig részben 
evangélikusok voltak. 

A Tököly-mozgalmak után kezdődött a nagy üldözés. A templom 
karhatalommal elvétetett, katholikussá tétetett s a földes úr erővel 
hajtotta bele jobbágyait. A beállított róm. katli. plébános a protes-
tánsokat sem keresztelni, sem temetni nem engedte, sőt a prot. 
földesurak telkein ásott sirokat is erőszakkal behányatta. 1680—1708-ig 
evang. lelkésze az egyháznak nem volt. 

Ezen időtől fogva egyes úri házakban tartattak az Istentiszte-
letek, mignem 1740-ben templomot építettek, mely azonban a paplak 
és iskolával együtt 1825-ben leégett. A csekély szánni hivek meg-
erőltetésével ismét helyreállított emez egyházi épületek alig 10 év 
multával ismét elégtek. Csakis Bodó Sándor akkori felügyelőnek 
köszönhető, hogy az egyház végkép el nem züllött. Az ő s a mostani 
hitbuzgó egyházi felügyelőnek, Bodó Lipótnak elévülhetlen érdeme, 
hogy a mostani csinos templom, paplak és tanítói lak fönállanak. Ő 
alatta a templom majdnem újra épült s toronynyal is elláttatott. Az 
egyház jövedelmét a nevezett egyházi felügyelő kezeli, nála van a 
pénztár, ő jegyzi fel a bevételeket és a kiadásokat. Az egyházi 
levéltárat is ő őrzi, ritka pontossággal és az egyetemes egyházra 
vonatkozó okmányokkal szorgalmasan gyarapítja ; szóval Bodó Lipót, 
mint ezen egyháznak 1847 óta felügyelője, egyszersmind papja is az 
egyháznak, mely körülmény mit sem von le a helyi lelkész, Sárkány 
Bezsö érdeméből, a ki a lelki gondozást és ténykedést példásan végzi. 
A 18 községben elszórtan lakó egyes hivek gondozása, fölkeresése 
sok nehézséggel jár s még sem lehet ezeket sem végkép elhagy-
nunk, kik a 10 négyszög mértföldnyi területen, vallásukhoz való 
ragaszkodásuknak sok jelét adták a múltban és a jelenben. 

Itt is úgy, mint N.-Kosztolányban liatároztatott, hogy az egy-
házra való megadóztatás életbe léptettessék s a helyi gyűlésnek e 
tekintetben hozandó végzése az esp. gyűlésnek bejelentessék. 

A lelkésznek és tanítónak hiványilag biztosított úgynevezett 
„colleda" és „cantatio" méltányosan megváltassák. 

A magyar istentisztelet sűrűbb tartása a lelkészszel egyetértve 
sürgettessék. 

A Kosztolányi Llona — nemcsényi lakos — úrhölgy által az 
egyháznak ez alkalommal megküldött ezüst, belülről aranyozott díszes 
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borkancsó köszönettel fogadtatott s egyszersmind Botló Lajosnak, a 
már 47 óta a legnagyobb buzgósággal áldásosán működő felügyelő 
úrnak jegyzőkönyvileg bálás elismerés nyilváníttatott. Családjának 
boldogsága legyen hithűségének jutalma s ő még sokáig hordozza az 
egyház gondozását, mely reá — mint méltó utódra — ősi örökség-
ként szállt! 

Innentől kezdve egyházunk tömörebb talajára érkeztem t. i. 
a Lévai egyházba — 1. sz. 508. — A 17-ik század elején volt 

itt evang. egyház; de miután 1624-ben Pázmán Péter a városba 
jezsuitákat telepített, 1720-ban az ág. h. evang. híveknek megtil-
tatott a szabad vallásgyakorlat. A hivek nagyobb része kivándorolt 
vagy megunván a sok zaklatást a róm. kath. hitre tért át. Az anya-
könyvek s egyéb okmányok megsemmisíttettek vagy pedig az eszter-
gomi érseki levéltárba vitettek. 

E század elején ismét gyülekeztek Lévára ág. h. evang. hivek 
és Csauk, hontmegyei anyaegyházhoz csatoltattak. 1838-ban Bolemann 
János, buzgó tag és később felügyelő indítványára a görög nem 
egyesült templom telkét közárverésen megvették, hol a mostani csinos, 
1843-ban fölszentelt, de már is szűk templom és iskola, valamint a 
díszes paplak is áll. 1845-ben az egyház, mint önálló egyház a 
honti esperességből — kerületi gyülésileg — kivált és a barsi espe-
rességbe kebeleztetett. 

Azóta ezen egyház szépen gyarapodik. 1862-ben alig voltak 
többen 200-nál, holott ma meghaladják az 500-at. 

A templom-telek szomszédságában egy uj házat szereztek, mely 
tanítói lakul szolgál. 

Elszórtan is nagy területen laknak híveink s általában úgy 
látszik, hogy ezen ifjú egyháznak kecsegtető jövője van annyira, 
hogy majdan egy újonnan alakulandó esperesség központjának Ígér-
kezik. 

Az egyház igen buzgó felügyelője Beleseik IAszló, a lelkészszel 
Schleifer Árminnal egyetértve feltűnő sikerrel mozdítják elő a sz. 
gyülekezet javát, izmosodását és erősbülését. 

A Leidenfrost László és Leidenfrost Gyula úri családok nemes-
lel kü jól tevői az egyháznak és a lelkésznek. 

Az egyházra való adókivetés 6 osztályú, úgy hogy az 1-ső 
osztályba fölvettek évenkint 27 frttal, a 6-ik osztályúak 1 frttal 
járulnak az egyház fenntartásához. 

Az ág. h. evang. hölgyek a látogatás alkalmából értékes oltár-
terítéket ajándékoztak; nemkülönben a templom, paplak és iskola 
mindenkép kicsinosíttattak és a törekvő hívekhez méltóan mutat-
tattak be. 

Az istentiszteletet megelőző napon a szép számú, mindkét nem-
beli növendékek vallásból való vizsgálatán jelen voltam. Ugy itt, 
mint általában megnyugvással észleltem az egyháztagok élénk édeklő-
dését és egyházukhoz való hű ragaszkodását. 
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Az anyakönyvek megtekintése alkalmával elrendeltem, hogy a 
jövő évtől kezdve új, czélszerűbb és kerület-szerte elfogadott rovatos 
ívek vétessenek használatba. 

Minthogy ezen, hamvaiból fölélesztett gyülekezet folytonos hala-
dása és gyarapodása nagy mértékben a Schöll er, Leidenfrost, Bole-
mann és Belcsák családok áldozatkészségének köszönhető, a hívek 
őszinte elismerése és hálája méltán megilleti őket. 

A látogatás iránt felekezeti különbség nélkül érdeklődést és 
részvétet tanúsítottak a polgármester Mácsay Lntkács, kir. tanácsos 
ú r ; a kegyesrendiek főgymnáziumának igazgatója a többi kegyes-
rendi tanárral együtt; a helvét hitvallásuak gondnoka és adminis-
tratora híveikkel; az állami tanítóképző tanári testülete, köztük 
Pazár Károly, a ki szives volt — lelkész nemlétében — növen-
dékeinket a hitben oktatni; a zsidó hitközség lelkésze; a tűzoltóság 
testülete. 

Emelte az iinnepies eljárást jelenlétével Majláth Lstván főispán 
úr és méltsgs neje született Leidenfrost — hivlink, nemkülönben 
Kosztolányi Sándor úr és nemes ős családja. 

A Fakó-Vezekény-Farnadi egyházban — 1. sz. 916 — j u l . 11-én 
az egyházlátogatást úgy végeztem, hogy délelőtt az anyában, délután 
pedig Farnadon istentiszteletet tartottam. A hivek Liptómegyéből 
szakadtak ide és 1638-ik esztendőben hívták meg Laurentius Jánost 
lelkész-tanítóúl. Folytonos üldöztetésüknek csak II. József türelmi 
parancsa vetett véget, úgy hogy a mostani templomot 1785-ik évben 
fejezhették be. Az innen 2 órányira fekvő Farnad is — ezen egye-
düli egyházunk esztergommegye területén — csak hosszú küzdelem 
után vergődhetett állandóbb létre. Az esztergomi érsek, Rudnay aján-
dékozta telken épült szép temploma megtelt a buzgó hívekkel, 
— bár dologtevő nap volt — előkészíttetve az ünnepélyre buzgó 
lelkésze Zajacz András és helyi felügyelője Pfitzner Sándor által. 

A felső-vezekényi és a farnadi tanítók hűn munkálkodnak isko-
láikban és a lelkészszel egyetemben az elszigetelten létező két evang. 
csoportkát folyton és sikeresen buzdítják a hitükhöz való ragaszko-
dásban és áldozathozatalban. 

Elrendeltetett, hogy egyházi levéltárnak való szekrény szerez-
tessék, annál inkább, mert fontos okmányok hiányoznak, melyek 
pedig megvoltak s melyeket ismét megszerezni a jelenlegi lelkséznek 
kötelességévé tétetett. 

Melegen ajánltatott továbbá, hogy egyházi tőke-alap létesíté-
séről — külön egyházi adózás utján — gondoskodjanak. 

A mennyiben a Kelecsényi és Csaplovics-féle alapítvány nincs 
az előirt módon biztosítva, utasíttatott az egyházi elöljáróság, hogy 
valamint ezen, úgy a többi alapítványokat is kellőleg biztosítsa, 

Minthogy az elszórtan lakó hivek semmivel sem járulnak az 
egyház fenntartásához s terheinek viseléséhez, az eddig nem adózó 
hivek is fölhivandók, hogy adózási kötelességüket teljesítsék. 
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Itt elbúcsúztam az engem 12 napig tartó utamban hűségesen 
kisélő és kiválóan támogató Bodó Lipóttól, aki akár mint helyi, 
akár mint esperességi felügyelő egyháza iránti szeretetét és komoly 
ragaszkodását ezúttal is nemes lelke egész odaadásával bebizonyí-
totta. Isten áldása kisérje őt s 'övéit azért is, amit egyháza szolgála-
tában s ez által a haza iránt is oly kitűnő ügyszeretettel eszközölt 
és eszközölni fog ezután is. 

Hálára kötelezett még Kosztolányi Aurél, esperességi világi 
jegyző úr, mint aki engem Körmöcztől fogva készségesen és ügy-
szerető odaadással kisért s végezte a látogatási jegyzői tisztet mind-
addig, míg ezen tisztében — a lévai és f.-vezekényi egyházban a 
szelezsényi lelkész Sárkány Dezső, mint esperességi jegyző föl nem 
váltotta. 

A megye alispánjának Mciricissy Istvém úrnak, aki az illető járási 
szolgabíró urak által hivatalos eljárásomnak súlyt kölcsönzött s a 
nagy-szelezsényi látogatásnál maga is — az árvaszéki elnök úrral 
— személyesen részt vett, ezennel hálás köszönetemet fejezem ki. 

A buzgó és tapintatosan eljáró esperes Baoh Károly elkísért 
egész Garam-Nánáig, öntudatában annak, hogy a mi reá bízatott, 
mint esperesre, azzal nemcsak hűséggel beszámolt, de azt gyarapí-
tania is sikerült. 

A barsmegyei esperesség egyelőre, szerintem, fenntartandó, ezt 
javasolja nagy számú evang. értelmisége. Hogy az ellenreformatio 
annyira pusztított a nép közönségében e megyében, nem feltűnő annak, 
aki a helyzetet ismeri. Lehet, hogy nem sokára politikailag és köz-
igazgatásilag más alakulás következik be s ez esetben az egyház-
megyei czélszeríibb beosztás is napi rendre kerülhet, 

E folyó év január havában Ö Méltósága, az egyetemes felügyelő 
úr az 1884-ik évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 65-ik pontja 
szerint fölhívott, nyilatkozzam, mint a zsinati bizottság egyik tagja, 
hogy megkezdje-e ismét a zsinati bizottság munkálatait; mert ha 
— úgymond — a bizottság tagjainak többsége a zsinat előkészítése s a 
bizottság egy behívása mellett fog nyilatkozni, ez esetben legközelebb 
egybehívja a bizottságot; ha ellenben a többség a zsinattartást jelen-
ben czélszerütlennek tartja, ez esetben csak az egyetemes gyűlést 
megelőző valamelyik napra hívja össze. 

Én úgy nyilatkoztam, hogy jelenleg a zsinattartást nem tartom 
czélszeriinek — s minthogy az egybehívás meg nem történt, követ-
keztetem, hogy a bizottság többsége ugyanazon véleményben van. 

Ennyit szükségesnek tartottam jelezni az ismert pestmegyei espe-
rességi indítványnyal szemben. 

A kerületi gyűlés bölcs belátásától fog függni, e tekintetben 
határozni. 
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Folytatásául mult évi azon jelentésemnek, mely szerint a Nagy-
méltóságú vallásügyi Miniszter úr a selmeczi kerületi lyceumra 
4000 frtnyi évi segélyt folyóvá tenni méltóztatott, van szerencsém 
tudatni, hogy e folyó iskolai évre ugyanannyit utalványozott. — A 
még tavaly kötött szerződés végleges eldöntését, miután 0 Nagy-
méltósága Trefort Miniszter úr a mult hó végén az általa is helyben 
hagyott szerződést, csekély módosításokkal, megküldte, szerencsém 
lesz a kerületi gyűlésnek előterjeszteni. 

A br. Baldácsy alapítványból e folyó évre 2000 frt jutott kerü-
letünk számára, mely összegből 1000 frtot a földhitel-intézet mái-
be is szolgáltatott. A kerületi gyűlés feladatához tartozik ezen ösz-
szeg felosztását illetőleg, az alapítványozó szándéka szerint határozni. 

A boldogult Zsedényi-féle 100 frtos segélyt az 1879. kerületi 
gyűlés jegyzőkönyvének 28-ik pontja értelmében a következőknek 
juttat tam: Kovács Andor, pilisi; Grassel József, lieblingi; Frecska 
István, f.-vezekényi; Izák Lajos, váczi; Lukács János, szemlaki; 
Solez Lajos, szebedini; Krá tky János, esiktarcsai ; Mohácsi János, 
pivniczai; Sztraka Károly, pocsuvadlói és Kell Samu, zobori tanítónak. 

Ő Felsége legkegyelmesebben megajándékozta: Hradistyét 150 
frt, Százdot 100 frt, Szécsényt 200 frt, Ikladot 100 frt, Rákos-
Palotát 100 frttal. — A kiutalványozott 5000 frt államsegélyt e 
folyó évre felvettem s az erről szóló számadást fölterjesztettem. 

A zágrábi ág. h. ev. egyházra Ő Nagyméltósága az egyetemes 
felügyelő úr ajánlata alapján adakoztak: a budapesti esperesség 
45 frttal, a békési esperesség 33 frt 50 kr, a pestmegyei esperes-
ség 16 frt, a bács-szerémi esperesség 22 frt 80 kr. a honti espe-
resség 47 frt, a barsi esperesség 5 frt 50 kr, a zólyomi esperesség 
38 frt 40 kr, a nógrádi esperesség 18 frt 70 kr, összesen 226 fr t 
90 krral. 

Házasság-akadály alóli fölmentvényt a következőknek eszközöl-
tem: Gerhold Keresztélynek 20 frt, Meder Dánielnek 10 frt, Hof-
mann Jakabnak 10 frt, Fix Jánosnak 10 frt, Jalos Lajosnak 10 frt, 
Holik Andrásnak 10 frt, Zibrin Sámuelnak 10 frt, Mihálik János-
nak 10 frt, Soppron Károlynak 10 frt, Jurányi Adolfnak 20 frt, 
Brozmann Andrásnak 10 frt, Schatz Péternek 20 frt, Harfmann 
József önként adott 3 forintot, Reiter Györgynek 10 frt, Szamkó 
Mátyásnak 15 frt, Weigert Józsfnek 10 frt, Lehr Jakabnak 20 frt, 
Holko Jánosnak 10 frt, Szurovy Jánosnak 10 frt, Wopaleczky 
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Károlynak 10 frt, Mell Keresztéiynek 15 frt, Boros Somának 10 frt, 
Szrnka Jánosnak 15 írt, Borgulya Györgynek 10 frt. Brecska 
Andrásnak 10 frt, Schmähl Henriknek 10 frt, Hlavacsek Károlynak 
10 frt, Jákobéi Vilmosnak 10 frt, Kassik Mihálynak 10 frt, Tóth 
Jánosnak 10 frt, Podany Györgynek 10 frt, Zelenák Istvánnak 
40 frt, Kepenyes Pálnak 20 frt, Váczi Mihálynak 20 frt, Valentyik 
Istvánnak 10 frt, Babinyecz Györgynek 10 frt, Licsko Károlynak 
20 frt, Kis Istvánnak 20 frt, Magirius Károlynak 10 frt, Miklya 
Andrásnak 20 frt, Kugyela Balázsnak 10 frt, Grillus Emilnek 
10 frt, Kovácli Sándornak 10 frt, Klúcsik Istvánnak 15 frt, Hubecz 
Jakabnak 10 frt, Strecker Jakabnak 20 frt, Sztanko Pálnak 10 frt, 
Kettenbach Györgynek 10 frt, összesen 623 frt. 

Ez idén sem hiányzott egy kiváló elkeresztelési eset, mely 
abból áll, hogy a mogyoródi plébános a fóthi evang. egyházhoz tar-
tozó egyik hívünk gyermekét nemcsak elkeresztelte, hanem el is 
temette. Én a sérelmes esetet a Nagyméltóságú Minisztériumnak föl-
jelentettem s ennek következtében az illető plébános úgy nyilatkozott, 
hogy az elkeresztelést a curiai döntvények nem büntetendő cselek-
ménynek nyilatkoztatták; az eltemetést illetőleg pedig ő „a tévely 
tanokban még nem gyakorlott" kisdedet eltemethette, mert az meg-
halván, eo ipso katholikussá vált. A váczi püspöki helyettes pedig 
fölterjesztésében oda nyilatkozott, hogy a mogyoródi plébános idéz-
tem nézetét ő is osztja! 

A Nagyméltóságú Minisztérium ezen ügyiratokat hozzám küldte, 
hogy róluk való „véleményemet" fölterjeszszem. Megtettem, hang-
súlyozva a törvényhozási intézkedés szükségességét. 

Lelkészekül a következőket szenteltem fel : Maschtena Józsefet 
Vadkertre; Kiszdorfer Jánost H.-M.-Vásárhelyre; Ilgen Antalt M.-Be-
rénybe; Povázsay Endrét Dunaegyházára; Plavecz Gyulát H.-M.-Vá-
sárhelyre; Szlaucsik Pált Csalira; Steuer Lajost Budára; Saguly 
Jánost és Gálik Mátyást B.-Csabára; Jeszenszky Ignáczot T.-Föld-
várra; Binder Jenőt Beszterczebányára; Biszkup Bélát Uhorszkára; 
Fabry Pált M.-Berénybe. 

A mult hó elején a n.-kikindai egyházban jártam el hivatalosan 
a bánáti főesperes úrral. Ezen egyház ugyanis a végeizüllés szélére 
jutott, leginkább azért, mert tetemes pénztőkéje elkezeltetett, s az 
illetők vagyon hátrahagyása nélkül elhaltak. Agg lelkésze évek óta 
minden díj nélkül szolgált, már egy éve lemondott; de azért a leg-
szükségesebb lelkészi teendőket ekkorig mégis végezte. Az adós-
sággal ugyan terhelt egy papi telek, a kényelmes papilak és jó 
karban levő imaház, valamint a nagy területen szétszórt hitfeleink 
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— mind megannyi ok, hogy ezen egyház reconstruáltassék. Bár nem 
hiányzott a hivek közt való torzsalkodás, egyenetlenkedés és az 
elkallódott tőke miatti egymást gyanúsítás, — sikerült a lemondá-
sához ragaszkodó lelkészt. Fuchsz Andrást rábírni, hogy daczára annak, 
hogy 5 év óta minden díj nélkül szolgál, mégis addig, míg a helyi 
felügyelő, Belicska Benjamin úr és a többi egyházi elöljárók az egy-
házi megadóztatás és így a választandó lelkész díjazása tekintetében 
a főesperes úrral egyetértve megállapodásra jutnak — az anyaköny-
vek vitelét magára vállalja s az egyház érdekében valókat végezze. 
A hivek legnagyobb készséggel Ígérték, hogy ezentúl mindent elkö-
vetnek, hogy ezen egyház, mely fontos missiói pontot képez, vallás-
erkölcsi s nemzeti szempontból régi jó hírnevét visszanyerje s a sokak 
részéről hozzákötött várakozásnak megfeleljen. Ha valahol, itt áll az, 
hogy „sok a gabona, de kevés az arató." 

Népmozga lom 1885-ben. 

Esperesség Keresztel-
tetett 

Temette-
tett 

Eskette-
tett 

Lélek 
szám 

Bács-Szerém . . . . . . 3 9 1 7 2 1 8 3 911 6 9 , 5 2 8 
• 

Bánát 1 2 3 5 9 5 4 3 6 4 3 0 , 9 1 2 

Bars  1 1 4 1 0 1 3 5 2 , 9 8 3 

Békés . . . . - . , . . 5 9 4 9 3 6 5 9 1 1 1 3 1 1 0 , 6 7 1 

Budapest • . 8 9 7 7 4 1 3 1 3 1 5 , 5 8 6 

Hont 7 3 5 6 4 0 2 4 8 2 3 , 1 9 4 

Nógrád 1 6 8 7 1 5 7 4 5 2 0 4 4 , 9 0 5 

Pestmegye 2 3 1 9 1 9 1 0 5 2 3 4 2 , 4 6 3 

Zólyom 1 5 2 6 1 4 3 0 3 7 3 3 8 , 9 3 4 

()sszesen 1 8 , 3 7 9 1 3 , 1 9 2 4 , 4 0 0 3 7 9 , 1 7 6 

2 
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Az esp. és kerü le t i özv, árva in tézetek á l lapotának 
k imu ta tása 1885-ben. 

Esperesség 
Tőke 1885-iki 

szaporodás Nyugdíja-
zott felek 

Nyugdíj-
összeg 

száma száma 
frt frt frt 

Bács-szerémi lelkészi . 12,148 358 16 997 
„ „ tanítói. . 6,864 — 12 546 

Bánát 13,865 683 11 800 
Bars  1,806 65 2 90 
Budapest magyar-német 

egyház . . 62,065 2000 5 936 
Honti lelkész-tanári. . 10,743 295 7 630 
Nógrád lelkészi . . . . 24,861 770 15 1257 

„ Bánóczy , . . 13,241 13 32 891 
„ tanítói . . . . 10,412 731 10 387 

Pestmegyei lelkészi . . 37,981 2780 14 841 
Zólyom közös 17,143 1341 10 788 
Grenczner-féle 3,379 42 4 160 
Beszterczebányai helyi 7,604 559 3 » 165 
Békési 48,436 2329 31 2926 
Kerületi 51,343 

/ 
6391 24 911 

Összesen ! 321,891 
i 

18,357 196 12,425 

Bács-szerémi esperesség. 

A) Halálozások: Cservenkai aggkoru s koronás arany érdem-
kereszttel kitüntetett lelkész, Qnirsfeld Nándor f. évi márczius hó 
9-én 88 éves korában elhunyt s márczius 11-én nagyszámú utolsó 
tisztelettevő közönség jelenlétében örök nyugalomra tétetett. 

B) Változások. Stiegelmar János cservenkai lelkésznek választa-
tott. Korossy Emil új-pázuai helyettes lelkész állásáról lemondván, 
rendes lelkésznek az esperesség által megállapított fizetésre Krutt-
schnitt Antal esp. segédlelkész lett megválasztva. Róth Béla Török-
Becsén hivatott meg lelkésznek. Ilgen Antal előbb mezőberényi, azután 
cservenkai segédlelkészszé lett. Meszik Péter kis-kéri, Kuch János 
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ó-verbászi, Karner Teofil tiszakálmánfalvi, Hausmann János hajdu-
siczai, Gró Árpád feketehegyi, Hönsch Ede ó-kéri, Maliak József 
illoki, Falkenburger Frigyes uj-pázuai tanítókká lettek. Zimmermann 
Mihály segédtanítónak Kis-Kérre hivatott meg. 

G) Építkezések és áldozatok: Bajsán Geller István és neje szül. 
Tomajek Mária ajándékoztak 40 frtnyi értékli piros atlasz-takarót 
a szószékre. Bingula bekerítette s rendbe hozta paplakát 50 forint 
költséggel. Elhatározta a paplakhoz egy folyosó építését s e czélból 
150 frtig megadóztatta magát. Imaházába padokat csináltatott 160 frt 
költséggel. Koch János asztalos egy csillárt készített. Nemkülönben 
Seltenhofer gyárából 264 kilo nehéz harangot hozatott 342 írtért, 
mely is pünkösd napján felszenteltetett. 

Bulkesz templomát s tornyát 1885-ben javítatta s e czélra 
kiadott összesen 1989 frtot. Kegyadomány útján temploma renovál-
tatására kapott 42 frtot. Tankönyvekre szegény iskolás gyermekek 
számára a takarékpénztár s politikai község 5—5 forintot adomá-
nyozott. 

J 
Glozsán szerzett macának 115 frt értékű ezüst ostyatartót s a 

3-ik iskolának jövő évbeni felállítását elhatározta. 
Kiszácsi paplakon 6—700 frton uj fedél készül. 
Kis-Kéren egy 4-ik iskola építése elhatároztatott. Minta-selyem-

tenyésztés a lelkész felügyelete és a tanítók közreműködése mellett 
felállíttatott. A jövedelem fele az illető szegény gyermekeknek adatik, 
másik fele a létező könyvtár-gyarapítására fordíttatik. 

O-Kér templomépítés czéljából a következő önmegadóztatást 
határozta el: minden házaspártól 1 frt, minden háztól 1 frt, minden 
1 , telek földtől 2 frt hét éven át. 

Kovil-Szent-Iván uj haranglábat épít. 
Józseffalva haranglábat épít s harangot vesz. 
Kulpini német hivek egy imaházat 500 frtnyi költséggel építenek. 
Lality 300 frtnyi toronyóra tartozását kifizette. 
Palánka leányegyháza Illók imaházát tataroztatja, levitának 

lakást épít 700 frtnyi költséggel. 
Petrováczon néli. Plavecz János özvegye szül. Pálinkás Katalin 

100 frtot hagyományozott az egyháznak. Az egyház Újvidéknek 
9200 téglát és 50 frtot, Szilbásnak 100 frtot adományozott templom-
építésre. Nemkülönben vett egy házat 2000 frton tanítólakásul. 

Tót-Pivnicza harmadik iskolának vett egy házat és telket 1345 
írtért, a ház első szobáját jövő őszig ideiglenes tanteremmé beren-
dezi és segéd-tanítót alkalmaz. 

Szeghegy f. évi május 16-án telepítésének 100 éves jubileumát 
ünnepelte, a mit egy márványtábla befalazásával megörökített, mely 
120 írtba került. Templomát ez év folytán újra fedeti, mi 2000 
frton felül fog kerülni. A felsőbb leányiskolába Magyarország tér-
képét 13 frton vette meg. 

Szilbáson a templomépítést folytatják. 
2* 
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Soven Leopold Jakab karácsonykor az egyház szegényeinek 
10 frtot ajándékozott. 

Szurcsin a paplakot szükséges melléképületekkel látta el. 
Besanja épített haranglábat s vett két harangot 1000 forintnyi 

költségen. 
Obrezs imaház s iskolának házat vett 340 frton. t 
O-Verbász a paplakot s nagyobb iskolaépületet cserépfedéllel 

látta el 1182 frtnyi költséggel. Uj-Verbászon a tomplom áttetöztetett 
260 frton. Az iskolák javíttattak 249 frton. 

Újvidék templomát felépítette s részben felszerelte. Eddigelé rá 
költött kerek számban 21 ezer frtot, a mihez maga az egyház 7120 
írttal járult . 

1)) Irodalom : Biebrunner Gusztáv ó-kéri lelkész két művet 
adott ki a templomépítési alap j avára : Szántó János, Spurgeon után 
átdolgozva és „Des Landmanns Wissenschaft." — Belohorsky Gábor 
e czim alatt monographiát: „Die Königl. Freistadt Neusatz, nebst 
einer kurzgefasten Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde." 

Bánát i esperesség. 
AJ Meghaltak: Schreiner Lőrincz, lugosi lelkész. 
D) Változások: Lúgoson Chován Zsigmond csabai segédlelkész 

lett lelkészül megválasztva. T.-Becsén Rótli Béla cservenkai segéd-
lelkész administratornak, Orsovára Schwalm János utazó lelkésznek 
lett kiküldve. Tanítókká let tek; Birdán Neubauer János volt bug-
lóczi tanító, Hajdusiczán ideiglenes minőségben egy évre Tyahun 
Károly, ugyanott a német iskolánál Hasamann János és Lúgoson 
Schreiner Dániel. 

Felügyelő lett Resiczán Podhradszky Kornél. 
G) Építkezések és áldozatok: Lajosfalva egyházi és iskolai alapul 

300 holdnyi birtokot vett. A colledát megváltotta akként, hogy a 
lelkész 60 frtot s a három tanító egyenként 15 írttal lett kárpó-
tolva évenként. A lelkész fizetését 200 frttal emelte. Egyes adakozók 
100 frtot adtak egyházi czélokra. Templomjavításra 50 frt fordít-
tatott. Nagy-Becskerek templomának tornyát és óráját 350 forintnyi 
költséggel javítatta. Ferdinandsberg orgonája átalakítására 100 frtot 
fordított. Besicza adósságából 250 frtot törlesztett, egyházi épületei 
javítására 59 frtot adott ki. Templomépítési alapot alakított 100 
f r t ta l ; ezen alapra az ottani gyári munkások, hivatalnokok és pol-
gárok 2800 frtot irtak alá, mely összeg nyolcz részletben fog befizet-
tetni. Sándorfalva templomát 106 frtnyi költséggel rácscsal vefte 
körül. T.-Aradácz 300 frtnyi adósságot törlesztett. Iskolai mellék-
épületekre 300 irtott fordított s iskoláit taneszközökkel látta el. 
Takarékmagtárt alapított, mely már ez évben üdvösen működött. 
Templomterét u j fallal övezte be. Liebling régi adósságai törlesztése 
czéljából 3000 frttal adóztatta meg magát. Ez évben ünneplendő 100 
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éves jubileuma alkalmából Walter János, Müntz Jakab és Leber 
Lénárd buzgó egybáztagok 1100 frt, Almendinger Konrád pedig 
50 Irtot adományoztak egy beszerzendő orgonára. Ugyanezen czélra 
a hivek egymás közt 400 frtot gyűjtöttek. Ugyancsak a jubileum 
alkalmából Diebus Ádám buzgó egyháztag egy 500 frtos alapítványt 
tett szegény iskolás gyermekek felsegélyezésére. Almendinger Mária 
és Eberle Mária két értékes selyemkendőt ajándékoztak urvacsorai 
használatra. Hajdusicza egyházi épületeire 150 frtot fordított. Kis-
Semlak egyházi czélokra 56 frtot adott ki. U j paplakra 700 frtot 
gyűjtött. Temes-Buttyin paplaka javítására 60 frtot fordított. Antal-
falva templomának tornyát és óráját 700 forint költséggel javíttatja. 
Lúgos adósságából 150 frtot törlesztett. A paplak javítására 200 
frtot fordított. Lelkészének fizetését 225 frttal emelte. Versecz sírkert-
jére 350 frtot adott ki. Orsova temploma berendezésére 84 forintot 
fordított. Franzfeld paplakát 125 frttal javítatta. Mramorak templom-
építéshez fogott. A költség — a belső berendezés, tégla, cserép, homok, 
fuvar és 200 napszámon kivül — 21.152 frtot tesz ki, mely összeg 
az egyház templomalapjából fedeztetik. Pancsova egyházi épületeire 
177 frtot fordított. Temetőjére 23 frtot. A steierdorfi hivek 200 frtot 
gyűjtöttek körükben egyházi czélokra. 

UJ Segélyezések és adományok. Ferdinandsbergnek a báró Haber 
Lajos család 100 frtot adományozott. Buzicsics Miklós ezredes neje 
100 frt értékű oltár- és szószékteritőt ajándékozott. Resicza az ottani 
takarékpénztártól 20 frtot, a Gusztáv Adolf egylettől 52 frt 25 krt 
kapott. Lúgos az egyház javára tartott tánczvigalomból 130 forintot, 
egyes hivek adományaiból 95 frtot kapott. Fehértemplomnak a Gusztáv 
Adolf egylet 185 frtot, Sémdorfalvának 61 frt 78 krt küldött. Orso-
vának egyes hivek 87 frtot adományoztak. 

Irodalmilag működtek : Bernuch Adolf sándorfalvi lelkész és esp. 
főjegyző kiadta az esperesség monographiáját az esperesség fenállá-
sának 50 éves jubileuma alkalmából. Zvarinyi Emil lieblingi lelkész 
az egyház 100 éves jubileuma alkalmából megírta az egyház történetét. 

Frint Jémos, franczfeldi lelkész és kiérdemült főesperes az arany-
koronás érdemkereszttel lett kitüntetve. 

Barsi esperesség. 
A) Halálozás: — 
B) Változások: Újra választattak : esperesnek Baab Károly, 

esperességi felügyelőnek Bodó Lipót. 
G) Építkezések és áldozatok. Körmöczbémya templomát, pap- és 

tanítólakát bádoggal fedette, összes épületeit meszeitette, a paplakra 
vasrácsozatu kaput csináltatott 3449 frtnyi költséggel; templomát 
belül is festette, új oltárt s új oltárképet szerzett 638 frtnyi kiadás-
sal ; 1450 frton új, 10 változatú orgonát ve t t ; temetőinek rendben-
tartására 43 frtot fordított. — Kosztolány templomát újból fedette 
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zsindelylyel 295 frtnyi kiadással. — Léva a templomot belül fes-
tette, pap és tanítólakán javításokat eszközöltetett 240 frtnyi költ-
séggel. — Fakó-Vezekény paplakát fedette 57 frtnyi kiadással és az 
iskola padjainak javítására 10 frtot költött. — Farnad adósságából 
600 frtott törlesztett. Ezen áldozatok összesen körülbelül 6772 frtot 
képviselnek. 

D) Segélyezés, adomcmyok: Körmöczbánya a várostól a rendes évi 
1110 frt 40 krnyi segélyen kivlil a fennti javításokra 4131 frt 24 
krajczárt kapott; új orgonájára leginkább saját bivei között 765 frtot 
gyűjtött; az ugyanazon czélra egy közreműködő tag kivételével más 
felekezetűek által a püspöki egybázlátogatás alkalmával adott hang-
verseny 74 frtot eredményezett; a confirmandusok adakoztak 16 frtot, 

. az egyházi pénztár 2 frtot a ker. és esperességi özv. árvaintézet 
j avára ; többen adtak gyertyákat az oltárra és a csillárba, — Szele-
zsény a püspöki látogatás emlékére Kosztolány Ilon kisasszonytól 
csinos borkannát kapott, — Léva a várostól kapott 100 frtot és 12 
szekér homokot, az uradalomtól 8 tölgyfát, Taubinger Ágostonné 
úrhölgytől egy diszes bibliatartót az oltárra, Belcsák László felü-
gyelő úrtól 6 és Leidenfrost Gyula úrtól 3 aranyat. Belcsák László 
úr adományozott azonkivül 10 ének- és 12 jutalomkönyvet, Boleman 
János úr 2 énekjelző táblát és egy ravatal t ; Pazár Károly, Fogler 
Lajos és a Boleman család adtak 12 oltár- és 28 csillárgyertyát; 
Pazár Etelka kisasszony gyűjtést rendezett oltár és szószékterítőre, 
melyeket sötét bordeauxszinii bársonyból arany bojt- és rojttal díszítve 
maga a gyűjtő készített. A gyűjtéshez, mely 94 fr t 50 krt eredmé-
nyezett, hozzájárultak: Leidenfrost Paula 10 frt, Leidenfrost Mariska 
2 frt, Leidenfrost Aranka 4 frt, Leidenfrost Gyuláné 5 frt, özv. 
Boleman Edéné 4 frt, Boleman Jánosné 2 frt, Boleman Józsefné 
2 frt, Czimmerman Zsófia 1 frt, Belcsák Lászlóné 2 frt, özv. Bartók 
Károlyné 2 frt, Medveczky Henrietta 2 frt, özv. Balbach Andrásné 
2 frt, Fogler Lajosné 2 frt, Ulreich Nándorné 1 frt 50 kr., Witt-
linger Keresztélyné 1 frt, Farkas Orbánné 2 frt, Balbach Lajosné 
2 frt, Fizély Lajosné 1 frt, Kovácsik Jánosné 1 forint, Kovácsik 
Samuné 2 frt, Kuliszeky Ernőné 2 forint, Bende Vinczéné 1 frt, 
Nóvák Józsefné 1 frt 50 kr.. Majláth-Leidenfrost Flóra 5 frt, Pazár 
Etelka 5 frt, Kern Albertné 2 frt, Kern Vilmosné 2 frt, Regner 
József 1 forint, Medveczky Sándor 3 forint, Leyrer Stefánia 3 frt, 
Schwarz-Leyrer Anna 3 forint, Majláth Imréné 10 forint, Schleifer 
Árminné 3 fr t 60 kr., N. N. 1 frt 50 kr., és N. N. 40 krral. 
Ezen összegből vétetett egy nyolcz ágú aranyozott csillár is. Nóvák 
József úr saját költségén javíttatta és festette az oltár körüli kőalap-
zatot, a templomba vezető lépcsőket és ajtót. Kriek Jenő és Med-
veczky Sándor urak, valamint Medveczky Lajos és Boleman Aladár 
togyimnasiumi tanulók gyarapították az iskola természetrajzi gyűjte-
ményét. — Fakó-Vezekény a paplakra a gyámintézettől 41 forintot 
kapott. Ezen adományok összege körülbelül 6730 frt. 
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Békési esperesség. 

A) Halálozás: B.-Csabai tanitó Kiiment Endre 20 évi áldásos 
működés után elhunyt. 

B) Változások: Riszdorfer János h.-m.-vásárhelyi s. lelkész rövid 
ottléte után Nagybányára helyettes papnak ment s helyébe Plavecz 
Gyula hitjelölt lett meghíva. B.-Csabáról Püspök úr oldala mellől 
Kovács Dániel káplán Beszterczebányára szintén káplánnak, Chovan 
Zsigmond Lúgosra papnak menvén, helyökbe Saguly János és Gálik 
Mátyás léptek. Tisza-Földváron Masznyik János lelkész Jeszenszky 
Ignácz hitjelöltet hívta meg káplánjának. M.-Berényben az önként 
távozott Demeter Sándor nyomába Illgen Antal jött káplánnak Dax 
György lelkész mellé. Szarvason a főgyinnáziumnál Neumann Jenő 
rendkívüli helyettes tanárul lett alkalmazva. B.-Csabáu az algymná-
siumnál helyettes tanárkép egy hónapon át Fábry János tanított; 
Krajcsovics Soma rendes tanárul működött, Szeged felügyelőjévé 
Kishalmy Ferencz lett megválasztva. Orosháza néhány évi félbe-
szakítással e téren hivataloskodott Tavaszi Jánost újra megválasz-
totta felügyelőjévé. Chovan József t.-komlósi tanitó levitái jogok 
gyakorlásával lett megbízva. A szegedi és szarvasi egyházak presby-
tériumai megújultak. — Launer Gusztáv volt h.-m.-vásárhelyi tanító 
F.-Varsándra helyettes tanítónak meghivatván s a tanév végeztével 
főnöke Jeszenszky János 300 frtnyi nyugdíj mellett nyugalomba 
lépvén, rendes tanítónak teljes fizetésre lőn megválasztva. M.-Be-
rényben a tót egyház helyettes tanítója Krmeczky Imre liptóhibbei 
állami elemi-iskola tanítójává megválasztatván, szarvasi ezüst szőllő-
beli tanító Gazsó Pál lett alkalmazva. Szekerka Endre csépai levita 
tanító önként távozván állásáról, helyébe Benczúr István tanítójelölt 
lett megválasztva. T.-Bánhegyesen Görik Lajosnak Kokavára távoz-
tával, előbb Szlancsik Pál, utóbb Algőver István hitjelöltek voltak 
helyettes tanítókként alkalmazva. Szarvason Rohoska István, Danko 
Samu, Bracsok István és Opavszky János rendes tanítók az elő-
léptetés előnyében részesültek. Ugyanott Bodnár András az ó-szőllő-
beli, Leszich Soma az ezüst-szőllőbeli, Bodnár József a sirató-bezini 
szőllőbeli, Gneidinger Ede a csabai út melletti és Gemziczky Géza 
az örménykiiti tanyai iskoláknál lettek alkalmazva. Orosházán a 
szőllőbeli új iskola tanítójául Csonka János lett megválasztva. Ugyan-
csak Orosháza Pusztaszenttornyán új iskolát szervezvén, tanítónak 
oda Polónyi Károly svábszenttornyai uradalmi tanítót hívta meg. 

C) Építkezések, áldozatok: Alberti egyházi tőkéjét kegyadomá-
nyokból 230 frtra növelte. Ambrózfalva iskolaháza udvarán egy mel-
léképület újonnan befedetett 74 frt 98 kr. költséggel. Apatelek tem-
ploma és tornya az esperességi egyházak, hazai gyámintézetek s 
jólelkű adakozók adományaiból kivül-belül teljesen megújíttatott; 
takarékmagtárát 126 köbölre növesztette; templompadok festésére, 



énekszám-táblák beszerzésére hívei közt 18 frtot gyűjtött. Aradon 
adakozásokból befolyt: a segélyalapra 40 frt, templom-alapra aláíratott 
11000 frt, ebből törlesztetett 2966 frt 50 k r ; templom felszerelési 
alapra 1000 frt. Iskoláját az osztr,-magy. birodalom térképével látta 
el ; könyvtára 345 kötetből áll, melyhez Neumann Károly érdem, 
lelkész úr 15 kötetet ajándékozott. Bánfalván az építendő új tem-
plomra az egyház tagjai 2570 frtot irtak alá; e czélra kisebb ado-
mányokban begyíílt 26 frt. Epületeinek javítására stb. 77 frt 67 krt 
költött. T.-Bánhegyes 2 iskolájába vaskályhákat szerzett. Ú j iskolá-
jába padokat csináltatott 80, templomába chorust épített 150 frton. 
Mezö-Berény tót egyház önkéntes adakozásból templomi offertoriumon 
kivül gyűjtött 55 frt 11 krt. M.-Berény német egyházánál önkéntes 
adakozásból befolyt 144 frt 38 kr. B.-Csaba az ó-szőllőkben 4900 
forintnyi költséggel új iskolát épített, melybez 40 köböl búza és 
200 frtból álló tanítói bíványt alapítványozott. Bodzáson 220 frtjával 
12 hold földet vett, hol imaházat és iskolát építeni, lelkészt és taní-
tót behelyezni szándékozik. Medgyesen 500 frton házat vett egy 
tanító elhelyezésére. Marik János egyháztag az egyháznak egy 
3000 frt értékű házat hagyományozott. Az építendő gymnasiumra 
egyesek 1800 frtot adakoztak. T.-Földvár templomát külsőleg kija-
víttatta ; tornyára új gombszárat és csillagot állíttatott; temploma és 
iskolája fedelét befestette 525 frt költséggel; Petyus Mihály egyház-
tag 200 frtot hagyományozott az egyháznak. Gyoma iskoláját új 
természetrajzi képekkel és földabroszokkal felszerelte. T.-Komlóson 
kegyadományok czímén 213 frt 37 kr folyt be. Benyo János az 
egyháznak 100 frtot hagyományozott. Makó egyházi épületeit 397 
frt 24 kr. költséggel javíttatta. Templomalapja 369 fr t 66 krral 
növekedett. Nagylak kegyadományok czímén bevett Iii veitől: 497 frt 
96 krajczárt. Egyik iskoláját megnagyobbította 950, másikat javíttatta 
225 frt költséggel. Építtetett 9200 frton emeletes bérházat saját 
telkén, magtárral és tanácsteremmel, 4000 frt kölcsönvétele mellett. 
Orosházán bejött a hívek részéről adomány- és hagyományképen: 
az egyházra 514 frt 40 kr, szegény iskolák részére 41 frt 60 kr, 
község szegényeinek 116 frt 15 kr. Bitvaroson önkéntes adományok-
ból a hívektől begyült 228 frt. Zelman János nejének 50 frt hagya-
tékát 78 fr t ra egészítvén ki, ez összeget az oltár díszítésére aján-
lotta. Szarvas külső szervezett iskoláinak számát 2-vel szaporította; 
ilyen iskolája már 6 van, egyenként 20 köböl buza és 200 frtnyi 
fizetéssel. Az új templomi alapra Kolompár György adományozott 
40, Tóth János Maczonka hagyományozott 100 frtot. Egyéb kisebb-
nagyobb adományok az egyház különböző pénztáraiba kitesznek 
80 frtot. Szeged kiadott templom-ablakok javítására 7 frt 50 krt, 
tűzmentes vasládára 27 frt 60 krt, épületeinek javítására 27 frtot. 
Schulpe Vilmos a lelkészfizetési alaphoz 25 frttal járult. Szemlak 
magtárát megnagyobbíttatta s átalakíttatta 60 frt költséggel; vett 
4 hold földet 1700 fr ton; kegyadományok czimén bevett 69 frtot. 



Szentes épületei javítására s biztosítására 114 frtot költött; iskolájá-
nak felszerelésére 85 frtot adott ki. Önkéntes adományokból és per-
selyből bevett 27 frtot. Jutalom-könyvek beszerzésére egyesek 10 frt 
50 krt írtak alá. Nagyszentmiklós roskadozó baranglábjának helyre-
állítására 45 frtnyi alapot gyűjtött. A temető falainak kijavítására 
12 frtot adott. Fizetett régi tartozások törlesztésére 63 frt 39 krt. 
F.-Varsánd templomi alaptőkéje 501 fr t 17V2 krra szaporodott. Föld-
hitelintézeti kölcsönéből 120 frtot törlesztett; az esp. kölcsönnek 
kamatját 128 frtban lefizette. H.-M.-Vásárhely épületei javítására 
159 frt 87 krt költött. 

])) Segélyezések, adományok: Alberti a m. kir kincstártól 800 • öl 
földet kapott iskolai teleknek. Apatelek adóhátralékából 507 frtot 
törlesztett. — Temploma helyreállítására kegyadományokban bevett 
1445 frt 50 krt. Haan Antal festőművész egy értékes és gyönyörű 
oltárképet ajándékban festett. A F.-Varsándi egyháztól 4 fekete 
oltári gyertyatartót kapott ajándékba. Az oltára és szószékre t. Hor-
váth Gyula apatelki jegyző úr neje és hajadon nővére szül. Szath-
rnáry Hajnalka úrhölgyek díszes térítőkét és imazsámoly-párnát 
készítettek. Arad kéregető egyházak és iskoláknak 21 frtot osztott 
ki. Az I-ső aradi takarékpénztár 25, t. Glatz Antal úr 10, Gutt-
mann József úr 2 frtot, Eckstein Frigyes úr 5 pár czipőt adomá-
nyozott szegény gyermekek felruházására. M.-Berény (tót) jótékony 
czélokra kiadott 74 frtot. M.-Berény (német) jótékony czélokra 207 
frt 86 krt osztott ki. B.-Csaba szegény egyházaknak 156 frtot, kül-
dött. Makó jótékony czélokra kiadott 5 frt 70 krt. Nagylak a hely-
beli takarékpénztártól egy 200 frt értékű tűzmentes szekrényt kapott. 
Gyámintézeteknek 5, supplicansoknak 15 frtot adott; a selmeczi 
tápintézetre külön 200 frtot gyűjtött. Orosháza gyámoldai czélokra 
adott 50, szegény egyházak segélyezésére 30, középiskolákra egy-
ház és hívek 96 frtot. Pitvaros a nm. Minisztériumtól Kemény 
Mihály tanfelügyelő úr közvetítése folytán iskolái számára nagyobb 
mennyiségű tanszereket kapott ajándékba. Szarvas segélyadomány-
kép kiadott 65 frtot. Szeged adományozott középiskolákra 18 frt 
50 krt, gyámintézetre 3, szegény egyházaknak 4 frtot. Kapott a 
G. A. egylettől 122 frt 33 krt. Szentes jótékony czélokra kiadott 
18 frtot. Özv. Malatidesz Jánosné a templom-alapot 20 frt adomá-
nyával növelte. Az egyház női közönsége új oltár-terítőre, az oltár 
megújítására s aranyozására 60 frtot gyűjtött. N.-Szt.-Miklós kiadott 
esp. gyámintézetre 9, Leopoldianumra 4, középiskoláknak 2 frt. A 
kiéli G. A. egylettől 90 fr t 66 krt, kerületi gyámintézettől 41 frtot 
vett át. F.-Varsánd Br. Edelsheim-Gyulay Lipót úrtól 20 frtnyi 
évi kegyadományát bevette. Jótékony czélokra kiadott 16 frt 39 krt. 
H.-M.-Vásárhely adományozott az esp. özvegy árva-intézetre 4, az 
esp. gyámintézetre 3, az e. e. e. gyámintézetre 18, supplicansoknak 
3 frt 50 krt, szegény egyházaknak 2 frt 50 krt = 3 1 frt. A Batto-
nyán létező egyesült prot. egyház új templomának építési költségei-
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hez Glatz Antal 50, Purgly Lajos úr pedig 200 frttal járul tak; ez 
utóbbinak gör. kel. vallású neje 250 frt értékű remek mívű terítőt 
ajándékozott az Úr asztalára. 

Budapest i esperesség. 
A) Halálozás: — 
B) Változások: A magyar egyháznál Horváth Sándor válasz-

tatott lelkésznek. A magyar-német egyház és a szláv egyház felü-
gyelőjét, gondnokát és presbyteriumát újból megválasztotta. A magyar-
német egyháznál főfelügyelő lett ú jból : Büsbach Péter, főgondnok: 
Fuchs Gusztáv, főiskola felügyelő: dr. Králik Lajos, iskolai másod 
felügyelő: Fabiny Gyula. 

A magyar egyháznál újból meg választattak, felügyelőnek Sár-
kány Józsefe gondnoknak: Beliczay Béla. 

A német egyháznál, felügyelőnek : báró Hochmeister Frigyes, 
gondnoknak: Szpevák Károly. 

A szláv egyháznál, felügyelőnek : dr. Matuska Péter, gondnok-
nak : Knyaskó György. Budán az egyház eddigi segédlelkész taní-
tója: Szabó Béla ugyanott hitoktatónak választatott meg. A magyar 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ugyanőt a budapesti I. 
ker. tanítóíiképezde és a II. ker. tanitónőképezde vallás-tanárává 
kinevezni méltóztatott. Helyébe segédlelkész-tanítóul Steuer Lajos 
hittani jelölt választatott. 

Rádon a váczi egyházhoz tartozó leánygyülekezetnél kántor-
tanítónak Laczjak Benő volt felső-pokorágyi tanító megválasztatott. 

A magyar-német egyháznál az egyház pénztár-ellenőri újonnan 
rendszeresített állomásra Mikolik Gyula ideiglenesen meghivatott. 

C) Építkezések: A magyar egyház lelkészi lakát javítatta. 
1)) Segélyezések, kegyadomcmyok, hagyományok. Ozv. Kecsey Sán-

dorné a magyar egyháznak 1000 frtot, a pesti hazai első takarékpénztéir 
a főgymnasiumnak 300 frtot adományozott. Ugyanezen egyháznál a 
középtanoda alaptőkéjének növelésére a Glosius Artner Karolina-féle 
alapítványból 4800 fr t folyt be. 

A német egyháznak adományoztak : Gróf Stainlein Otto 21 frt, 
Birklioltz Gusztáv 10 frt, Schütz Magdolna 100 frt, Burger Eliz k. a. 
5 frt, két névtelen 8—8 frtot. 

Ezen egyháznál a szegény sorsú confirmaus növendékek felsegé-
lyezésére alapított Luther-alap tőkéje 918 forint 99 kr. Kamataiból 
befolyt 42 frt 56 kr. Javára Schneider Susett 100 frtot adott. 

A szléiv egyháznál kegy-adományok czimén befolyt 214 forint 
29 kr. Ugyanott a karácsonyi ünnepek alkalmából 9 szegény iskolás 
gyermek öltöztetett fel. 

A zágrábi egyházat a magyar egyház 25 frt, a szláv egyház 
20 frttal segélyezte. 

Búdéin szegény tanulók ruházására s egyebekkel való ellátá-
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sára 507 frt 10 kr. gyűjtetett. Buda a Gusztáv Adolf egylettől 87 frt 
25 krt kapott. Ó-Buda a gyámiutézettől 25 frtot. 

A váczi egyház az egyetemes gyámiutézettől 66 frtnyi segélyt 
nyert. 

Irodalom: Bachat Dánieltől megjelent az egyetemes gyámintézet 
kiadásában annak Békés-Csabán a gyámintézet 25 éves jubileuma 
ünnepélyén tartott egyházi beszéde; Dolescliall E. Sándor confir-
matiói oktatás vezérfonalát másodízben adta k i ; Scholtz Gusztáv az 
árvaházi német naptárt szerkesztette; Szabó Gyula, mint a Pozsony-
ban megjelenő „Evangélikus Egyház és Iskola" czímü lap munka-
társa ezen lapban több rendbeli érdekes czikket közölt. Minden 
egyház részéről megjelentek az évi értesítők, azonkívül a magyar-
német gyülekezet nép- és polgári iskolájának évi értesítője Falvay 
Antal igazgató szerkesztése mellett, melyben Scholz Lajos értekezik: 
„A gyermek testi neveléséről, különös tekintettel a leányok tornázá-
sára." Ezen értesítőhez „Függelék"-ként van csatolva Német Károly 
hitoktató által szerkesztett hitoktatás ügyének kimutatása. 

A magyar-német egyház által mult évi szeptember hava óta négy 
hitoktató hivatott meg részint a gymnasiumi, részint a főváros köz-
ségi elemi iskoláiba járó protestáns növendékek vallásoktatására, kik 
a már azelőtt is ilyen minőségben működött Német Károly, azután 
ideiglenes minőségben ujon alkalmazott: Bereczky Sándor, Kaczián 
János, Klaar Fülöp. Ezek díjazásához a főváros évi 4000 forinttal 
hozzájárul. 

Hon t i esperesség. 

AJ Meghaltak: Id. Kramár Sámuel lisói és Szabó Endre derzse-
nyei lelkészek! Baltik Károly bagonyai és Záborszky Pál ösödi 
tanítók. 

B) Változások: Főesperesnek Hrenosik Károly, alesperesnek 
Händel Vilmos, egyházi jegyzőnek Schmidt Lajos, esperességi tör-
vényszéki elnöknek Kalmár Lajos, egyházi elnöknek Lörincsék 
János, világi alelnöknek Dacsó Pál, egyházi alelnöknek Koricsanszky 
Gusztáv, világi bírónak Gyura Adolf, egyházi bírónak Koluby Adolf, 
a tanítói karból Borbély Károly, világi pótbírónak Heincz Hugó, 
egyházi pótbírónak Záthureczky Sámuel, a tanítói karból Obetko 
Lajos választatott. 

Segédlelkészekké lettek: Selmeczen Szlabey Mátyás, kinek 
helyébe, miután hasonló minőségben Nyíregyházára lett meghíva 
Nudzik György hivatott meg. Csallon nt. Lörincsék János oldala 
mellé Szláncsik Pál hívatott meg. 

Tanítókká választattak: Schüttriszbergán id. Bodnár Audrás; 
Bakabányán a nyugdíjazott Záhon Péter Pál helyére Kuchta Sámuel; 
Bagonyán Krátky Ede. 
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G) Építkezések: F.-Almáson a paplak átalakítására fordíttatott 
249 frt, Pocsuvadlón a templom javítására 50 frt, Bagonya uj orgonát 
szerzett 890 frton, templomát pedig javította 409 frttal, Bakabánya 
tanítói lak javítására fordított 300 frtot, Börzsöny paplak és iskola 
javítására 171 frt 36 krt, Kis-Csalomia temploma építésére 4530 frt 
15 krt, Dacsolam különféle javításokra 59 frt 96 krt, Derzsenye új 
harangot szerzett 560 frt értékben, az iskola javítására pedig kiadott 
23 frtot, Hodrusbánya különféle javításokra fordított 48 frtot, Drienó 
egyházi épületek javítására 50 frt, Egyh.-Maróth uj kútra 22 frt 
90 krt, Prandorf az iskolaudvar kőfalkerítésére 50 forint, Pribely 
egyházi épületek javítására 87 frt, Selmecz különféle javításokra 
490 frt, Százd uj templomot épített 7450 frtnyi költséggel, Hársas-
Terény a paplak javítására kiadott 299 frtot, Ledény egyházi épü-
letek javítására költött 80 forint 76 krt, Teszéren épül a templom, 
Udvarnok fordított a paplak javítására 256 frtot. 

Építkezésekre költöttek az esperességbeli egyházak összesen : 
15.999 frt 45 krt, 

1)) Jótétemények készpénzben s egyéb adományokban: F.-Almáson 
kapott az egyház Hanusz Gálán Zsuzsannától két chinaezüst gyertya-
tartót 47 frtnyi értékben, egyesektől szintén két chinaezüst gyertya-
tartót 66 frt értékben, gabonanemüeket 100 frt értékben, Bagyan 
2 frt 20 krt, Bagonya ő Felségétől 100 frt, egyesektől 30 frtot, 
báró Nyáry Béláné ő méltósága ajándékozott egy ostyatartó szelen-
czét 40 frt értékben, Beluján az adományok összege 18 frt 44 kr., 
Börzsöny kapott nsg. Gregersen Lujza asszonytól 6 darab oltári 
gyertyát, Csank egyesektől 64 frt 34 krt, azonkívül oltári s csil-
lárba való gyertyát, Cseri 14 frt, Dacsolam 1 frt. Derzsenye 52 frt 
84 krt, Drienó Koburg berezeg ő Fennségétől 50 frt, Hodrusbánya 
139 frt 73 krt, Ledény 74 forint, Egyh.-Maróth 136 forint 22 krt, 
Közép-Palojta 35 fr t 50 krt, Prandorf 37 frt, azonkívül oltári s 
szószéki terítőt s egy porczellán korsót, Prencsfalu oltárterítőt s 
szőnyeget Weinert Erasmus r. k. kereskedőtől, Pribely tek. Lasz-
káry Páltól 10 frtot, egyesektől 16 darab nagy gyertyát, 8 darab 
kisebbet s csillárba valót 24-et, Selmecz 250 frt, Százd ő Felsé-
gétől 100 frt, Licsko Mártontól N.-Peszeken 100 frt, Jeszenszkytől 
Beszterczebányán 20 frt, Braxatorisz Dánieltől 10 frt, a börzsönyi 
egyháztól 12 frt 5 krt, a százdi Fábián Jánostól 40 frt, Szrna 
Páltól 10 frt , özv. Badjak Katalintól 20 frt, Mihalovics Mártontól 
100 frt, Fazekas Juliannától 5 frt, Valentsik Károly nyugalmazott 
gazdatiszttől oltárképre 200 frt s megaranyozott ezüst kelyhet pate-
nával együtt 90 frt értékben, az e. e. e. gyámintézettől 54 forint 
60 krt, Ipoly-Szakálos az esp. gyámintézettől 25 frt, Szuchány 40 
forint, Teszér 51 frt, Báth kapott a selmeczi lycealis ev. biblia-
társulattól 1 oltári bibliát s 20 drb tót nyelvű új testámentomot, 
Darázsi ugyanattól egy oltári bibliát és 15 drb új testámentomot. 

A kegyadomónyok feltüntetett pénzértéke 1915 frt 27 kr. 
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Nógrád i esperesség. 

A) Halálozások: Nt. Rafanid esz Károly, nagy kürtösi l e l k é s z ; — 
ng. Veres Pál érdemült esperességi felügyelő; — Gömöry Sándor 
a salgó-tarjáni ev. egyháznak alapítója s felügyelője, — Mesa András 
felügyelő, Bjenik János turopolyai, Balázs András hradistyei, Kuezel-
nyik János szügyi tanítók jobblétre szenderültek. 

B) Változások: Svelilá István esp. s. lelkész Závadára, Siniko 
Gyula s. lelkész a Nagyszombatba távozott Farkas Géza helyébe 
Alsó-Bodonyba, Kovácsy Kálmán szirki s. lelkész Nagykürtösre ren-
des lelkészekül választattak. Yladár Zoltán bitoktatónak és segéd-
lelkésznek Balassagyarmatra hívatott meg. Beniczky Árpádnak Dob-
rocson, Bende Sándornak Nagykürtösön történt lemondása következ-
tében, Dobrocson Kossucli Gyula, Nagykürtösön Farkas Alajos lettek 
egyházfelügyelőknek megválasztva. — Egyházfelügyelők választattak 
továbbá Salgó-Tarjánban idősb Weissenbacher János, Surány-Terény-
ben báró Podmaniezky László helyébe báró Buttler Ervin. Bjénik 
János Turopolyára, Kaczián Gyula Alsó-Bodonyba, Orosházy János 
Szitgybe, Vregyik Gusztáv Fűrészre, Figulyi János Hradistyére 
tanítóknak hivattak meg. Bazovszky Kálmán Álsó-Esztergályon mint 
segédtanító működik. 

C) Építkezések: Lapujtó templomát javíttatta. Sámsonháza isko-
lát javított. Szúpatak 575 írttal iskoláját emeltette, átalakíttatta s 
cseréppel fedte be. Széchény templomot épít, eddig 7 ezer forintot 
költött az építkezésre. Iskoláját s a tanítólakat 400 írttal átalakí-
totta. — Nagyfalu 1500 frton új harangot szerzett. Berzencze a 
tanító lakát egy szobával bővítette. Cseli-Brézó templom-körüli falát 
42 frt költséggel javította. Vanyarcz leégett templomát fölépítette, 
új harangot szerzett, a harangozónak lakását befedte 5404 frt 37 kr . 
költséggeLJ Guta temploma környékét bekerítette, befásította 66 frt 
költséggel. „Heréd templomát kivül s belül tatarozta 200 frt kiadás-
sal. Terény új orgonát szerzett 450 frt értékben. Surány orgonát 
javított (8 frt), Legénden a templom tetőzet fedetett s az iskola 
fedele javíttatott. 300 frt költséggel, Felső-Petény tantermet 30 frt 
80 kr., Eiba egyházi épületeket javított 23 frt 75 kr. kiadással, 
Zsihlava 550 frtnyi költséggel iskoláját javította s cseréppel fedette 
be, Kis-Zellő 1000 fr t kiadással paplakot javított, Zobor iskoláját 
javította, Málnapatakán 380 frt kiadással istálló és pajta építtetett, 
Mlágyó iskolát javított 54 frt kiadással, Szinóbánya 1300 frt értékű 
új orgonát vett, Dobrocs új harangot öntetett 472 frt 60 kr. kiadás-
sal, Hradistye új templomot épített 3500 frt költséggel, Nagylam a 
pap kertjében kutat ásott, az egyház földjeit csatornázta 60 frt költ-
séggel, Turopolya új harangjának áthozatalára s felállítására 560 
forintot adott ki, Kis-Kelecsény leégett iskoláját 600 frt költséggel 
felépítette, Maskova új harangot szerzett 1700 frt értékben, isko-
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Iáját 200, a papözvegy lakását pedig 50 frt költséggel javította. 
Összes építkezési költség 25,607 frt 97 kr. 

D) Kegy adomány oh: Szécsényi templomra adakoztak: 0 cs. kir. 
apostoli Felsége 200 frt, dr. Pulszky Ágost felügyelő úr 200 frt 
és 20 ezer téglát, egyetemes gyámintézet 50 frt, Gusztáv Adolf 
egylet 24 frt 16 krt, Hoffmaim Jakab izraelita, lőrinczi földbirtokos 
100 frt, Ivánka Ödön 72 frt 9,0 krt, Pongrácz Ádámné asszony 50 
forint, báró Buttler Henrik 55 frt 32 krt, Krivácsy Antal 100 frt, 
Zsivora Sámuel 25 frt, Jeszenszky Béla, Lovcsányi Géza, Enberger 
Ödönné, Vancsó Béla r. katli., Pintér Sándor r. kath., báró Prónay 
Irma, Gráf Ferencz r. kath., báró Nyáry Jenő, Veres Ernő, Hittig 
Gyula 5 — 5 forintot, Nyikos Lajos 15 frtot, báró Prónay Róza 
10 frt, Szabó Károly 10 frt, Gazsó András juhász 20 frt, Müller 
Kálmán r. k. 40 frt, özv. Paczek Istvánné 10 frt, Ruzsinko Antal 
10 frt, Tóth Jenő 10 frt, Gál esik János 20 frt, Dubraviczky Ádám 
10 frt, Krista János r. kath. 10 frt 50 kr, Reil Samu 1 frt, Járossy 
Jánosné 2 frt 50 kr, Kollega József 2 frt, többen összesen 28 frt 
40 krt. — Prick József 500 drb téglát. — Szécheny-Kovácsiak 
több szekér homokot. Dr. Pulszky Ágost téglavetéshez átengedte a 
téglaházat, ezenkiviil 1886-ik évre felajánlta a ' templomra állásul 
adójának 20°/0 = 400 frt, végre az országos tanítói nyugdíjhátralék 
törlesztésére 128 frtot adott. — Salgó-Tarjánnak adakoztak: dobsinai 
ev. egyház 40 frtot, Szilárdy Ödön r. kath. földbirtokos 10 frtot, 
keresztelő medenczére többen 32 frt 10 krt. A helybeli takarékpénztár 
14 frtot. Vanyarczon a leégett templomra következők adakoztak : Ö cs. 
k. Felsége 200 frt, kerületi gyámintézet 200 frt,egyetemes gyámintézet 
474 frt, Dessewffy Ödön 50 frt, özv. Dessewffy Titusné 20 frt, Horváth 
Miklósné 15 f r t / Geduly Elekné 12 frt, Góby Imréné 12 frt, Svehla 
Gyuláné 12 frt, Zelenka Károly és Gyula 5 frt, — Agárd 8 frt 
46 krt, Guta 6 frt 80 krt, Bartos Mihályné 2 frt, dr. Melczer Gyula 
1 frt, Szirák másodízben 5 frt, Dessewífy egyházfelügyelő 250 frt, 
Veres Pál 100 frtot. Örökösei a két tanítónak a vizsga #alkalmával 
1 — 1 aranyat ajándékoztak. Ng. Dessewffy Ottó egyházi felügyelő 
úr 4 magyar énekes könyvet s 2 új-testamentomot, gróf Degenfeld 
Lajosné asszony 4 énekes könyvet, ns. Rudnay Józsefné asszony 
5 énekes könyvet, Zelenka-féle alapítványból 3 énekes könyvet osz-
tottak ki a szorgalmas tanulók között. Veres János főszolgabiró úr 
4 frtot, Kovács Bertalan körjegyző 2 frt 50 krt ajándékoztak vizs-
gái jutalmakra. — Szirákon gróf Degenfeld Lajosné asszony 4 bib-
liát és 8 frtot, t. Vladár Miksa lelkész úr 1 frtot, Kuzmányi György 
1 frtot, Karner Gusztáv 1 frtot, Sztacho József 40 krt adtak a szor-
galmas tanulóknak. Bokron és Kutasson Veres Lajos ur 2—2 frtot 
adott a magyar nyelvben jár tas növendékeknek. Ns. Komjáthy Anzelm 
tanfelügyelő úr 120 drb könyvvel ajándékozta meg a sziráki körnek 
iskoláit. Ns. Mocsáry Mária asszony a nagy-falusi iskolának egy 
Dzirzon-kaptárt, nt. Bartholomaeidesz Gyula lelkész úr Káinon, Nagy-
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falun, Berzenczén vallásos tartalmú könyveket osztott ki a növen-
dékek között. — Losoncz százados történetének megírásáért lelké-
szét 200 frttal díjazta. A vizsgák alkalmával a Keller Sámuel-féle 
alapítványból 6 drb magyar énekes könyv, Búsbak Ádám felügyelő 
úr ajándékából 42 drb vallásos olvasmány, több tanügy barát ado-
mányából 10 drb olvasókönyv osztatott ki jutalmul a kis leányiskola 
növendékei között. Zelenka Gyula esp. ügyész úr 11 ezüst húszas-
sal jutalmazta a magyar nyelvben s számtanban jártas növendékeket. 
— Legenden özv. Járdek Zsuzsánna 20 frtot adott az egyháznak. 
Felső-Petényben Alföldy Jánosné 3 fr t értékű oltárterítőt, a lelkész-
nek 1 frtot adott. Perényi Gábor körorvos egy tanoncznak 1 frtot 
ajándékozott. -— Nógrádon Kis Sándor körjegyző egy tanoncznak 
1 frtot adott. Alsó-Bodonyban Laszkáry Gyula felügyelő úr 4 frtot 
a tanulóknak, a lelkészi s tanítói földek utáni adófizetést addig, mig-
az egyház oly alapot teremt, melynek kamataiból ezen adó fedez-
hető lesz, magára vállalta. Báró Buttler Ervin úr az egyház felse-
gélésére évenként 4 öl tűzifát ajánlott fel. T. Simko Gyula lelkész 
úr a tanulóknak 1 frtot adott. Szügyben Fay Albert úr a Stefania-
alapból a tanítónak 15 frtot adott. — Balassa-Gyarmaton a Domján-
féle alapból egy tanulónak 5 frt adatott, — a gyarmati takarék-
pénztár 24, a közművelődési egylet pedig 20 tanulónak magyar 
énekes könyveket ajándékoztak. Dómján Pál 1 frtot, t. Simko Fri-
gyes lelkész úr 1 frt 20 krt adtak a szorgalmas tanulóknak. — 
Selestényben szintén Simko Frigyes lelkész egy énekes könyvvel, 
Kossaczky Emil úr pedig 2 könyvvel jutalmazták a tanulók szor-
galmát. Nagyságos Komjáthy Anzelm k. tanfelügyelő úr 120 drb 
könyvet adott a balassa-gyarmati kör iskoláinak. — Málnapatakán 
Vitalis József felügyelő az egyháznak 20 forintot adott, t. Hrk 
János lelkész úr pedig 3 szorgalmas tanulónak 1—1 forintot. — 
Ozdinban egyesek 28 frt 26 krt, a confirmandusok 10 frt 30 krt, 
Hans Mária pedig egy 20 frt értékű oltárterítőt adott az egyháznak, 
Uhorszkán Sztranyavszky Mária 45 frt értékii oltár-gyertyatartót, 
egyesek 78 frt 70 krt, a confirmandusok 30 frtot adományoztak az 
egyháznak, Mlágyon Vitalis József felügyelő a tanulóknak 1 forint 
50 krt, a tanítónak 2 frt 50 krt adott, Juricskán ugyan ő s hasonló 
czélból 5 frtot adományozott, az ifjúság pedig 5 frt értékű oltár-
terítőt vett. Szinobányán az új orgonára 269 frt 20 kr. kegyado-
mány gyűjtetett, melyhez hozzájárultak : Beniczky Árpád egyház-
felügyelő 25, Palik András 12, Schneller Károly izraelita 10, Juricska 
10 frttal, Lónyabányán J . Geduly Elek lelkész úr a vizsga alkal-
mával 5 drb ezüst húszast, 1 frt és 1 tallért osztott ki a magyar 
nyelvben legjártasabb tanulók között, Benes Ferencz r. k., vasúti 
pénztáros 7 drb magyar újtestamentomot s egy magyar bibliát adott 
a tanulóknak. Hridutják Lajos s. körjegyző 1 frtot adott vizsgái 
jutalmul. Dobrocson egyesek adománya az egyházra 86 fr t 49 kr., 
Kotman-Lehotán a községi szegény-alapból két iskolásgyermek ruház-



32 

tátott fel (10 frt). — Hradistyén ö cs. kir. Felsége 150 frtot az épülő 
templomra, ugyanezen czélra adakoztak: az esperességi és egyetemes 
gyámintézet 95 frt, egyesek 300 frt, Uhorszka anyaegyház 50 frt, 
Korna 42 frt, Rónya 25 frt, Kohn Hermann izraelita 20 forintot, 
egy oltári kendőt és két oltár gyertyatartót, Szentiványi Farkas r. k. 
földbirtokos 30 frtot, Králik János erdőkerülő 10 forintot, Ponyiczky 
János körjegyző 10 forint, Ozelini egyliázhivek 10 frt, Bisztricska 
község 5 frt, poltári hivek 5 frt, Tausz Lajos izraelita 2 frt, a 
rónyai Szentiványi-féle uradalom 6 drb fát, a Kuchinka-féle ura-
dalom szintén 6 drb fát. — Nagylamon Maclion Pál 6 frt értékű oltári 
gyertyát, egyesek 44 frt 70 krt adakoztak az egyházra, J . Dérer 
János lelkész úr vallásos könyveket osztott ki a tanulók között. — 
Turopolyán a nők 40 frt értékű gyertyákat ajándékoztak az oltárra, 
egyesek 89 frt 8 krt adtak az egyháznak, négy hajadon virág-
csokrot az oltárra, a helybeli lelkész pedig Luthernek életrajzát 
Turopolyán 22, Alsó-Tiszovnyikon 10, Veresen szintén 10 példányban 
osztotta ki a szorgalmas növendékek között. — Alsó-Sztregován Veres 
Gyula egyházfelügyelő úr 6 frtot adott az egyháznak. — A kis-kele-
csényi leégett iskolára adakoztak: Veres Gyula egyházfelügyelő 26 
forintot, Beniczky Gyula esp. felügyelő úr 5 frtot, Pongrácz György 
losonczi főszolgabíró 5 frtot, a kis-kelecsényiek önmegadóztatás utján 
250 frtot tettek le iskolájukra, Felső-Sztregován egyesek 6 frt 68 krt 
adtak az egyháznak. — Lcsten ugyanazon czélból egyesek 34 frtot 
adományoztak. — Szennán szintén egyesek adományából 35 frt folyt 
be az egyház pénztárába, nt. Bodiczky Endre lelkesz úr a szennai, 
borosznoki, szárazbrézói, sülyei és priboji iskolákban szorgalom díjul 
110 vallásos tartalmú olvasmányt osztott ki a növendékek között. — 
Felső-Tiszovnyikon évi oifertorium 30 frt 50 kr. — Abelován Kunszt 
János egyházi felügyelő úr a magyar nyelvben jártas tanulóknak 
5 frtot adott. 

A kegy adományok összege 5007 frt 11 kr. 

A pestmegyei esperesség. 

A) Halálozások: Marosy Károly, a czinkotai, rákos-palotai és 
domonyi egyházak munkás és áldozatkész felügyelője. Kaas Ede, 
a farmosi leányegyház felügyelője. 

B) Változások: Rákos-Palotának felügyelőül választatott Kaas 
Ivor; Domonyban Fógler János korona-uradalmi igazgató. 

Vadkertre rendes lelkésznek megválasztatott Schroth Péter, segéd-
lelkésznek Maschtena Lajos ; Valles Károly acsai tanító meghalt, 
helyébe segéde Lipták János választatott meg. 

Építkezések és áldozatok tekintetéből jelenthetem: A kecskeméti 
körben Tápió-Sz.-Mártonban idősb Magyar Mihályné, született Czervan 
Zsuzsánna ajándékozott egy 25 frt értékű csillárt. Az egyház a 
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temetői fák árán, 500 frton, uj deszkakerítéssel vette körül a papi 
és tanítói belsőségeket, valamint léczkerítéssel a befásítandó templom-
tért. Nagy-Kátán elhalt Clementis Ferencz, pénzügyminiszteri nyu-
galmazott ügyész hagyott az egyháznak 100 frtot. 

Kis-Körösön a temetőben halottas kamra és az őr számára lakás 
építtetett. Ugrik József tanitó neje díszes urvacsorai kehelyterítőt 
ajándékozott. Az első dunavidéki takarékpénztár Kis-Kőrősnek ez 
évben is 40 frtot adományozott, melyen a magyar nyelvben leginkább 
haladott iskolás gyermekek jutalmazására magyar bibliák és ima-
könyvek vétettek és osztattak szét. Ugyané czélra Kramplits Lajos 
hitelszövetkezeti ügynök 2 frtot ajándékozott. — Vadkerten közada-
kozás utján bársony oltárteritő szereztetett s a néhai Schnell Károly 
lelkész temetésére megvett fekete kelméből szintén oltárteritő készít-
tetett. Az első dunavidéki takarékpénztár 10 frtot adott szorgalmas 
tanulók jutalmazására. 

Apostag templomát kivűl-belűl tataroztatta 350 frton. A duna-
vidéki takarékpénztár magyar könyvek megvételére ajándékozott 
20 frtot. — Hartem a gyülekezet részéről mint szeretet-adomány 
folyt be 28 frt 75 kr., az iskolaépületek 84 frt 93 kron javíttat-
tak. — Lunaegyliáza templomát, iskoláját javíttatta 150 frton. — A 
dunavidéki takarékpénztár magyar könyvek megvételére ajándékozott 
20 frtot. 

Káván tanítói lak vétetett és berendeztetett 1000 frt költséggel, 
mely czélra az esp. gyámintézettől 10 frt, a Gustáv-Adolf-egylettől 
110 frtot kapott. — Pilisen Kovács Andor 50 évig szolgált tanitó 
O felsége a király által az ezüst koronás érdemkereszttel díszittetett 
fel a templomban. A jubiláló tanítót az egyház ezüst, belül megara-
nyozott serleggel, a bányakerület püspöke dr. Szeberényi Gusztáv 
pedig Zsedényi-féle 100 frtos ösztöndíjjal jutalmazta meg. 

Péteriben özvegy Földváry Miklósné az egyház templomadóssá-
gának törlesztésére 1000 frtot ajánlott, melyből 390 frtot már le is 
fizetett. Stepán Ferencz és József, péteri származású fővárosi lakosok 
a templom gyertyatartóit újból megaranyoztatták 95 frt költséggel. 
Menete 120 frtnyi ráfizetéssel újra öntette repedt harangját s épületeit 
125 frt költséggel tataroztatta. — Maglódon a községi képviselőtes-
tület egyházi és iskolai czélokra 78 frtot szavazott meg. Özvegy 
Szpák Józsefné, szül. Becse Julia ostyatartó beszerzésére 15 frtot 
hagyományozott. Rákos-Keresztúr 350 frtot fordított egyházi épületei 
megújítására. Bulyovszky Lilla úrnő a nagyobb iskola karácsony-
fájának beszerzésére ajándékozott 30 frtot. Jelesebb tanulók jutal-
mazására téli vizsga alkalmával adakoztak: Polner Lajos felügyelő 
6 frt, Polner Dániel 5 frt, Szemők Pál 5 frt, Székely Gyula 5 frt, 
Bobor István 3 frt, Záborszkyné-liakitovszky Teréz 2 frt, Záborszky 
Mór 1 frt, összesen 27 frtot. A Baar-féle alapítványból 2 fiú és 2 
leány tanuló, egyenként 3 frt 75 kr. ösztöndíjban részesült. A tem-
plomalap neveléséhez já ru l tak : néhai Gubek János 100 frttal, Majer 
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János 10 frt, Filipszki János örökösei 5 frt, Bobor István 5 frt, 
néhai Bürger Lipótné örökösei 5 frt . — Czinkota iskolája számára 
nj kutat ásatott 200 frt költséggel. Luther-alapját növelte 100 fr t tal ; 
temploma javára egyes adakozóktól nyert 112 frtot, épületeit 50 frt 
kiadással javíttatta. Csik-Tarcsa épületeit 35 frton javíttatta. 

Rákos-Palotán önkénytes adakozásból oltárteritőt csináltattak s 
özvegy Matuz Jánosné urvacsorai teritőt ajándékozott. — Fóthon 
30 frt adakozás folyt be Az egyház épületei 80 frtért, uj kerítéssel 
láitattak eh — Csórnád 500 frtot tornya megújítására fordított. 

IJomonyban a lelkészlak 120 frton uj kerítéssel láttatott el. Ehhez 
járult az uj felügyelő Fogler János Y2 frttal, Brüll Miksa kir. tanácsos 
3 drb aranyat osztott a legjobb magyar tanulóknak. Zsidón a templom 
35 frton körülkeríttetett. — Aszódon az állami javitó-intézet igazgatója 
8 frtot adott a magyar nyelvben legszebb előmenetelt tett tanulóknak. 
Ikladon özvegy gróf Ráday Gedeonné 10 frtot osztott a tanulók-
nak. — Ácsán báró Prónay Dezső 100 darab Melezer-féle magyar 
passiókönyvet vett az egyház számára; Huszarik Pál, Kis Anna és 
Babka János 4—4 oltár-gyertyát ajándékoztak. A paplakon egy 
társaság 10 frt 86 krt adott össze 4 templomi énekmutató tábla 
beszerzésére. Néhai Valles Károly tanitó örökösei egy ostyasütő vasat 
és egy zongorát ajándékoztak az egyháznak. A község 120 frt évi 
segélyt szavazott meg az egyháznak. Erdö-Kürthön a tanterem és a 
tanítói lak 2 szobája kipadlóztatott, mi — más javításokkal együtt — 
97 frt 70 krba került. 

Z ó l y o m i esperesség. 

A) Halálozások: Plech József z.-lipcsei felügyelő; Kaszner 
Samu, Lindtner Dániel és Dropba Andor beszterczebányai tanítók; 
Rokosz Károly tót-pelsőczi tanító; Tvrdony Samu szalatna-irtványi 
nyugdíjazott tanító. 

B) Változások: Nyugdíjaztatott Penzel Antal beszterczebányai 
lelkész és Polevkovics János beszterczebányai német kántor-orgonista. 
Huszágh Dániel zólyomi egyházi felügyelő véglegesen ezen állásról 
lemondott. Hlavatsek András beszterczebányai gymn. igazgató-tanár 
átment rendes tanárnak Selmeczbányára, Belóczy Sándor tót-pelsőczi 
tanító magasabb képesítés elnyerhetése czéljából hivataláról lemon-
dott, — Felügyelőkké lettek : Csipkay Károly Zólyom-Lipcsén, 
Szalay Gusztáv Zólyomban. Gymn. igazgatóvá lett Beszterczebányán 
Varga Mihály, helyettes tanárrá ugyanott Major Károly. Lukács 
esperességi segédlelkész átment Libetbányára, helyébe jött Kovács 
Dániel. Beszterczebányán új kántor-orgonistái állomás szerveztetett, 
a melyre ideiglenes minőségben Ádámy Rezső választatott. — Taní-
tókká lettek: Hlavatsek Imre Nagy-Réten, Kubis Emil Osztrolúkán, 
Csipkay József Baczúron, Szlavkovszky Ede, Krá tky Kálmán és 
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Kovács Géza Tót-Pelsőczön, Fuclisz Pál Mátyásfalván, Makoviczky 
Cyrill Sal kován. — Segéd-tanítóvá lett Krman János Tót-Pelsőczön. 

C) Építkezések, adósság-törlesztések, áldozatok, kegyadományok : 
B áb asz éken: A templom, torony, paplak és iskola körül való kisebb-
nagyobb javításokra 139 frt 61 kr. adatott ki. — Badin: A község az 
iskola, faiskola javítására és a temető bekerítésére 171 fr t 04 krt 
fordított, az egybáz 50 frtot ? törlesztett adósságából, a Luther-alap 
51 frt 37 krral szaporodott, Újhelyi György felügyelő úr levéltári 
szekrényt csináltatott, néhai Szlezák-Hudoba Zsuzsánna hagyomá-
nyából az egyház 30 frtot kapott, dologi ajándékok 15 frtot tesznek, 
a G. A. egylet 30 frtot küldött. — Beszterczebányán Stadler Tófor 
egyli. felügyelő kir. tanácsossá lett kineveztetése alkalmából 500 
frtot ajándékozott, még pedig 400 frtot az egyház szegényeinek, 100 
frtot a helybeli egyházi nyugdíj-intézetnek ; egyeseknek adományai 
192 frt 55 kr. tesznek ki, a papi kert fala javíttatott és újra befe-
detett 334 fr t 20 kr. költségen, a gymnasium új szerkezetű pa-
dokkal és új kályhákkal elláttatott, a melyek 348 frtba kerültek, 
néhai Kaszner Samu tanító a leány-iskolának 100 frtot, a lelké-
szeknek és kántoroknak 100 frtot hagyományozott, néhai Czerva 
Lászlónő az egyháznak 100 frtot hagyott; az ev. dalegylet az orgona 
javítására egy hangverseny alkalmával 391 frtnyi alapot szerzett; 
az alumneum kapott 161 frt 12 krnyi ajándékokat, a szegény ápoló 
intézet 62 frt 50 krt, a nyugdíjalap 55 frtot, a jakabfalvi iskola 
a gyámintézetektől 51 fr tot ; az egyház és templom számos dologi 
ajándékot a hívektől. —- Breznóbánya: építésekre és javításokra 757 
frt 39 krt, rendkívüliekre 1000 frtot fordított; a hivek adományai 
18 frt 20 krt tettek. Dobrona: adósságából 450 frt 40 krt törlesz-
tett ; javításokra 142 frtot és 28 krt adott k i ; a hivek adományai 
149 frt 38 krt tettek. — Garamszögh: bekerítette a pap kertjét, 
kályhákat állított a tanítói lakba, s különféle tatarozást vitt keresz-
tül 194 frt 24 krnyi költséggel; Számpor-Lukavicza iskoláját tata-
rozta 160 f i tér t ; Nagy-Iiét 35 frt 41 krt, Hájnik 30 frtot fordított 
az iskola javítására, a hájniki templomalap kapott kisebb adomá-
nyokban 14 fr tot ; a hájniki iskolának ajándékozott Bezegh Pál 
aliigyelő úr egy kályhát 20 frt ér tékben; az egyház kapott 14 frt 
37 krt adományokban; a szampor-lukaviczai iskolára a szolgabiróság 
útján 32 frt 86 kr. gyűjtetett. —- Korhát: a paplak javítására 18 frt 50 
krt fordított, Pojnik községtől az iskola építésére 15 frt értékű fát ka-
pott. — Korpona: iskolája számára a nm. m. k. vall. és közokt. minisz-
tériumtól 43 drb. szemléleti képet kapott ajándékba 23 frt értékben ; 
Menda András tanító 4 drb. oltári fagyertyatartót és egy feszületet 
ajándékozott 34 frt értékben; Suhajik Gusztáv tanító egy szép oltári 
farácsozatot csináltatott 18 frt költséggel. — Králóczon: a hivek kisebb 
adományai 18 frt 20 krt tettek.—Felsö-Lehotém: Turzó Lajos egyli. fel-
ügyelő az egyházi magtár létesítésére 50 frtnyi alapítványt t e t t ; az 
orgona javítására 223 frt 90 kr., az épületek javítására 153 frt 60 kr. 
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fordíttatott, a confirmandusok és egyházi hivek adományai 73 frt 60 krt 
tettek. — Libetbánya az iskolákat új padokkal látta el 100 frt költsé-
gen, az iskolai kert kerítésére 17 frt 70 krt adott k i ; a város 8 frt 
értékű jutalomkönyveket ajándékozott. — F.-Micsinye : 100 éves jubi-
leuma alkalmára ezüst kelyhet vett 100 f r t é r t .— Ocsova: javításokra 
50 frtot, adósság-törlesztésre 250 frtot adott k i ; egyesek pénzbeli 
adományai 80 frtot tettek. — Osztrolúka: iskoláját újonnan átalakította 
eddig nem közölt költséggel; Kozelnik az iskolát új padokkal látta 
el 35 f r tér t ; özv. Osztroluczky Miklósné a templomra 50 frtot aján-
dékozott ; a Luther-alapra 6 frt 50 kr. adatott. — Tót-Pelsöcz: A me-
zőváros egy épületet engedett át a negyedik iskola és tanítói lak 
helyiségéül, melynek értéke 1000 frt., ugyanaz új padokat csinál-
tatott az új osztályba, s ezekre, valamint az osztály másnemű be-
rendezésére 160 frtot fordított; Szásziban a leégett iskola újból fel-
építtetett 2500 frtnyi költséggel, ugyancsak Szászi község az építendő 
új iskolára 2000 frtot szavazott meg és fizetett ki az egyháznak; 
Pelsőcz anyaegyház a paplak építésére felvett kölcsönből törlesztett 
174 frt 49 krt, Csipkay Károly felügyelő egy 15 frt 62 kr. értékű 
könyvet vett „Elet könyve" czímmel a kegyes adományok bejegy-
zésére és megörökítésére; az egyes hivek 72 frt 50 krt adakoztak, 
a confirmandusok 27 frt 11 krt. — Pojnik : A templom átalakítására 
a hivek az összes kézi és fuvar munkát szolgáltatták; az iskolák 
kisebb javítására 60 frt fordíttatott; a község a templom átalakítá-
sára 5000 frtot adott; a confirmandusok az egyházra 18 fr t 70 krt 
adakoztak; a község büntetési pénzeiből 30 frtot juttatott az egy-
háznak; az orgonára eszközlött gylijtés 108 frt 21 krt hozott; a 
különféle számos ajándékok 67 frt 64 krt tettek. — Badván : torony-
órát vett, a melyre maga adott 740 frtot, gyűjtött 491 frtot. Báró 
Nyáry Béláné a szegény iskolagyermekek tandíjának megfizetésére 
ez évben is 30 frtot adott; a 100 éves jubileum alkalmával B. Rad-
vánszky János 100 frtot, Kadvánszky Károly szinte 100 frtot aján-
dékoztak az egyháznak, az eszközlött alkalmi gyűjtés pedig 142 
frt 99 krt eredményezett. — Nagy-Szalatna az iskola tetőzetét javít-
tatta 52 frtért, az iskolai kert fallal köriilkeríttetett 14 frt 70 kr. 
kiadással, az adósságból 78 frt 20 krt törlesztett; a templom javí-
tására eszközlött gyűjtés 25 frt 41 krt tett, a lakodalmi alap 7 frt 
82 krral szaporodott, Platthy György felügyelő a sanctuariumot befes-
tette, és a templomfestés és oltáraranyozás költségének felét — 
82 frtot — viselte; özv. Platthy Liboria úrhölgy a templomszentelés al-
kalmával vörösbársony oltár- és szószék-térítőt ajándékozott 50 frt 
ér tékben; az irtványi tanító nyugdíjának biztosítására a hivek 
28 frt 43 krt adakoztak; a confirmandusok adománya 40 frt 60 krt 
tett. A templomszentelés alkalmából ajándékoztak: özv. Hraskóné 
2 oltárterítőt 10 frt értékben, Stefiik Zsuzsanna örökösei, Kudlicska 
Mihály, Frcska Márton és neje, Kubis Márton 5—5 frtot ; Dlhoss 
Róza hajadon egy oltárvánkost, Béres János a csillárt megújíttatta. 
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Zólyomban az egyházi gyűjtés a templomra 2713 frtot tett. —Zsibritó: 
Sula Márton és Zsuzsannától 20 frt értékű két gyertyatartót kapott 
ajándékba. Mind ezen áldozatok, adományok és hagyományok összesen 
23190 frt 44 kr. tesznek ki. 

Mindezekkel nagyjából beszámolva, a netalán hosszasan is 
igénybe vett türelmet megköszönve, magamat a mélyen tisztelt kerü-
leti gyűlés további jóindulatába ajánlom. 

A közgyűlés őszinte, hálás köszönetet mond püspök úrnak 
azon lelkes buzgólkodásaért, melylyel hivatalos tiszte betöl-
tésében a kerületi egyházi és iskolai életet a lefolyt esz-
tendőben J s gondozta. 

Egyúttal örömét és rokonszenves elismerését fejezi ki 
az áldozatkészség azon örvendetes jelenségei felett, melyek-
ről a barsi esperesség egyházi élete tanúságot tesz. 

Végül köszönetet mond a püspöki előterjesztésben 
egyenként fölsorolt esperességeknek és egyházi elöljáróság-
nak, melyek a mai mostoha viszonyok között is el nem 
ernyedő lelkességgel és odaadással fáradoznak egyházi és 
iskolai életünk kormányzatában és továbbfejlesztésében. 

4. Bemutattatnak özv. Győry Vilmosné és özv. Szelényi Károlyné 
köszönő levelei azon részvétiratokra, melyek hozzájuk a tavaszi ker. 
közgyűlés 4-ik pontja alapján intéztettek. 

Tudomásul szolgál. 

5- A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
kiküldetnek: Scultéty Ede úr elnöklete alatt Kramár 

Béla, Moravcsik Mihály, Wladár Viktor és Bexheft Armin 
urak, a számadás okmányaival felszerelten, a kiküldött 
bizottság elnökének, a közgyűlés színe előtt átadatott, jelen-
tésök a jelen közgyűlés folyama alatt el váratván. 

6. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó lévén 
a szavazatok átvételére Láng Adolf főesperes úr elnök-

lete alatt Tatay István, Kis Endre és Vecsey István 
urak küldettek ki, jelentésük ezen közgyűlés folyama alatt 
elváratván. 

7. A tanügyi bizottság tagjaivá 
Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő úr elnöklete 

alatt Doleschall Sándor, Raab Károly, Tatay István, Schrantz 
János, Szeberényi Lajos, Jezsovits Pál, Benka Gyula, Batiz-
falvy István urak választattak meg, jelentésök a jelen köz-
gyűlés folyama alatt elváratván. 
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8. A báró Baldácsy - alapítványból, ez idén kezdődvén meg a 
tiszta jövedelemnek a superintendentiák közti felosztása, elnöklő felü-
gyelő úr indítványára 

Földváry Mihály úr elnöklete alatt Achim Ádám, 
Bachát Dániel, VIadár Victor, Halasy Gyula, Laskáry Gyula 
és Róth Károly urakból álló bizottság küldetik ki, hogy a 
tiszta jövedelemnek ezen kerületre eső részére nézve tegyen 
az alapító levél határozmányainak megfelelő javaslatot. A 
bizottságnak az alapitó-levél valamint az annak alapján 
figyelembe vehető folyamodványokat átadattak, jelentése a 
közgyűlés folyama alatt el váratván. 

9. A szemlaki egyháznak a békési esperességnek végrehajtást 
rendelő végzése elleni felfolyamodása 

előzetes jelentéstétel végett Hunfalvy Pál úr elnök-
lete alatt Raab Károly, Rohonyi Gyula, dr. Andaházy 
László és Kosztolányi Aurél urakból álló bizottságnak 
adatik ki. 

10 . Steltzer Frigyes kiszácsi lelkész urnák felfolyamodása feletti 
előzetes véleményadásra 

az eddigi, valamint a felfolyamodó úr által rövid úton 
bemutatott iratok kiadása mellett Bodó Lipót úr elnöklete 
alatt Svelila János, Hrencsik Károly, Sztehló Kornél és 
Haviar Dániel urak küldetnek ki. 

11. Olvastatik báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő urnák 
a püspök úrhoz intézett folyó évi julius 5-én kelt átirata, melyben 
az egyetemes közgyűlést folyó évi október hó 13-ára és a követ-
kező napokra összehívja. 

Az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi 
elnökön és főiskolai igazgatókon kivül Szontágh Pál, Büs-
bach Péter, Belcsák László, Dubovszky Nándor, Dacsó 
Pál, Fabiny Gyula, Földváry Mór, Halassy Gyula, dr. 
Henszelmann Kálmán, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, 
Jeszenszky Dániel, Jezsovics Pál, Ivánka Imre, Králik Lajos, 
Laszkáry Gyula, dr. Matuska Péter, dr. Nagy Lajos, báró 
Podmaniczky Frigyes1, dr. Pulszky Ágost, Sembery István, 
dr. Szedenics János, Tatay István, dr. Vasskó Endre, dr. 
Vetsey István, Zsigmondy Pál, Zsigmondy Jenő, Bakay 
Péter, Doleschall Sándor, Haendel Vilmos, Moravcsik 
Mihály, Raab Károly, Sárkány Samu, Schrantz János. 
Török József, Vladár Victor, Horváth Sándor, Scholcz 
Gusztáv, Dax György, Harsányi János, Bierbrunner Gusz-
táv, Rohonyi Gyula, Haviar Dániel, Kemény János és dr. 
Andaházy László urak küldettek ki. 
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12. Olvastatik a horvát-szlavon-dalmát országos kormánynak a 
püspök úrhoz intézett, Zágrábban 1885. október hó 24-én kelt átirata, 
melyben értésül adja, hogy az uj-pazuai lelkészi állomás betöltése 
tárgyában kiadott rendeletének végrehajtását felfüggesztette 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

18. Bemutattatnak a selmeczi ev. ker. lyeeum iskolai kormány-
zatával megbízott iskolai választmány jegyzőkönyvei. 

A jegyzőkönyvekben foglalt intézkedések tudomásul 
vétetnek; Hlavacsek Andrásnak, volt beszterczebányai igaz-
gatónak rendes tanárul történt meghivatása helybenhagya-
t ik; Király Ernő s dr. Cserey Adolf, eddigi helyettes 
tanárok, rendeseknek nyilváníttatnak; Benda Péter Pál 
elaggott tanár nyugdíjazása évi 600 frttal oly módon, hogy 
fele az iskolai pénztárból, másik fele pedig a lycealis 
tanári gyámoló által fedeztessék, jóváhagyatik; Csömöz 
Miklós tanárnak nyugalomba való visszavonulása, minden a 
nyugdíjra jogosult igényeiről való lemondása mellett, tudo-
másul vétetik, mind a két a működés teréről visszavonuló 
tanárnak pedig kifejeztetik a kerület részéről is az évek 
során kifejtett buzgó munkálkodásért a teljes elismerés s 
hálás köszönet; Micsinay János volt aszódi igazgatónak, 
rendes tanárul történt meghivatása helybenhagyatik; — a 
12.140 forintban megálapított előirányzat elfogadtatik; a 
beiratási díjból befolyó jövedelemnek akkénti felosztása, 
hogy abból 200 frt az igazgatót illesse, minden osztály-
tanárt a gondjaira bízott osztály minden egyes tanulója 
után 50 krajczár, a maradék pedig a gyámolóra legyen 
fordítható, megengedtetik; az iskolai kormányzó választ-
mányba megválasztatnak a vidékiek közül : Sembery Imre, 
hontmegyei esp. felügyelő, a lyeeum vidéki felügyelőjéül, 
gr. Stainlein Ottó, báró Radvánszky János, Laszkáry 
Miklós, Kalmár Lajos, Dacsó Pál, Ivánka Zsigmond, Bodó 
Lipót, Huszágh Dániel, Zsigmondy Vilmos, Fabiny Gyula, 
nt. Mozkovcsák János, Raab Károly, Thebusz János, 
Masztis Ádám, Schmidt György; a helybeliek közül: Farbaky 
István kir. bányatanácsos, helyi felügyelőül, Richter György, 
Gretzmacher Gyula, k. bányatanácsosok, Solcz Gyula főerdő-
tanácsos s egyházi felügyelő, Solcz Vilmos, Kostenszky 
Adolf, bányászati akadémiai tanárok, Heincz Hugó, Ötlik 
Pál, Kövessy János ügyvédek, Porubszky Sámuel kincs-
tári bányafő, Hrencsik Károly, Händel Vilmos lelkészek, 
fő- s alesperes, Wankovits Lajos kereskedő, Csömöz Miklós 
nyugalomba vonult tanár, Jezsovics Károly, Bellus János, 
Sule Endre lycealis tanárok; idősb Kachelmann Károly 
gépgyáros, mint az egyház által megválasztott pénztáros 
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tisztében megerősíttetik; az igazgatói terhes tiszt viteléi-e 
pedig felkéretik továbbra is az eléviihetlen érdemekkel bíró 
kir. tanácsos Breznyik János. 

14. Előterjesztetvén a seímeczi ág. hitv. ev. lyceum az állami 
segélyezésre vonatkozó s a nagym. m. kir. vallás- s közoktatásügyi 
miniszter kifejezett kívánságához képest lényegtelen módosításokkal 
újra szerkesztett következő szerződési tervezete: 

S z e r z ő d é s , 

mely egyfelől a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, másfelől 
a selmeczbányai ág. liitv. ev. lyceum igazgatótanácsa, mint az iskolát 
fenntartó pártfogóságok u. m. a selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház 
és a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület meghatalmazott képviselő-
sége között a nevezett lyceumnak mint gymnasiumnak állami segélye-
zése tárgyában az 1883. 30. t.-cz. 47. §-a értelmében köttetett. 

1. A selmeczbányai ág. hitv. ev. lyceum igazgató-tanácsa, mint 
a fenntartó pártfogóságok képviselősége és az iskolának közvetlen 
fennhatósága, — érezvén azt, hogy a selmeczbányai lyceum, mint 
gymnasium a kor és a törvény követelményeinek minden tekintetben 
megfelelő módon a maga erején fenn nem állhat, e szerint annál 
kevésbé látható el új beruházásokkal s a mai viszonyoknak meg-
felelőleg díjazott tanerőkkel saját alapítványaiból, valamint egyéb 
eddigi segedforrásaiból, — maga kérelmezte a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumtól, a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület által 
1884. évi augusztus 26-án Budapesten megtartott közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyv 23-ik pontja értelmében, az 1883. 30. t.-cz. 47. §-a 
alapján a megfelelő államsegélyben való részesíttetést és azt illetékes 
egyházi főhatósága beleegyezése és helybenhagyása mellett, a szük-
séges jogfenntartásokkal és kötelezettségekkel önkényt elfogadja. 

2. E végből mellékletben (kimutatván egyfelől az iskola tőkéinek 
és alapítványainak biztosított kamatjövedelmét, valamint az eddig is 
szedett tandíjakból biztos számítással felvehető bevételt, a bányai 
egyházkerület által biztosított évi segélyösszegét, szintén a lyceumi 
élelmező tőkéinek biztosított kamat jövedelmét, az élelmezési dijakból 
eddig befolyt átlagos bevételt, továbbá a zeneintézetnek tőkéi és a 
tandíjak utáni bevételt, az ösztöndíj és tanári gyámoló alapok bizto-
sított évi jövedelmét s végre a jó karban lévő s megfelelő épületek 
béregyen- s a felszerelések használati egyenértékét, melyek mindössze 
19.979 frt évi összeget képviselnek, másfelől a törvényes és kor-
szerű igényeknek megfelelő, bár a legszigorúbban számított szükség, 
letet mely 29.316 fr tra számítható, az ezen összeállításból kitűnő 
fedezeOen hiány pótlására kerekszámban 9300 frt évi államsegélyt 
kér és vesz igénybe, illetőleg fogad el, melynek az államköltségbe 
való felvételét és abban állandó tételül megtartását mindaddig, mig 
azt az iskola és annak felekezeti főhatóságai igénybe veszik, a 



41 

vallás- és közoktatásügyi miniszter ezennel megajánlja, megígéri s 
ha a törvényhozás a szükséges összeget megszavazza, előleges 
negyedévi részletekben folyóvá teendőleg a selmeczbányai m. kir. 
adóhivatalnál állandóan utalványozza. 

3. E szerint a selmeezbányai lyceumnak, mint gymnasiumnak 
saját vagyonából és bevételeiből való jövedelme 19.979 forint ; az 
állami hozzájárulás pedig 9300 frtot tevén, az idézett törvényszakasz 
d) pontja szerint az intézetnek eddigi felekezeti jellege és önkormány-
zati jogköre épségben fenntartatik s a tanintézet felett való összes 
igazgatási jog az idézett törvényszakasz a), b) és c) pontjainak s 
azok alapján az alább következő pontoknak meghatározásai mellett 
továbbra is az intézet hatóságát illeti s a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter csakis a felügyeleti jogot gyakorlandja a segélyzett iskola 
irányában. 

4. Az iskola igazgató-tanácsa, illetőleg az általa képviselt párt-
fogóságok kötelezik magokat, hogy mindaddig, mig az államsegély 
fenntebbi összegét megkapják s mig ezen szerződés érvényben ál l : 
az igazgatót is beleértve 10 (tiz) rendes tanárt tartanak egyenkint 
1000 (ezer) frt évi fizetéssel, 150 (százötven) frt lakpénzzel, minden 
ötödik évben ötven frt fizetésemeléssel s azonkívül az igazgatónak 
adandó 100 (száz) frt igazgatói pót lékkal ; továbbá 2 (két) okle-
veles helyettes tanárt, kiknek egyike rajztanár lesz, 800 (nyolcz-
száz) frt évi fizetéssel és 100 (száz) frt lakpénzzel ; továbbá ének 
és zene, valamint tornatanításról, iskola-szolgáról, a könyvtár és tan-
szerek gyarapításáról, az épületek jó karban tartása, fűtése, világítá-
sáról s az iskola egyéb szükségleteiről, a normál költségvetésbe 
felvett összeggel (de az iskola vagyonának gyarapodása esetén azon 
felül is erejéhez képest) gondoskodik. 

5. A rendszeresített létszámból a 10 (tiz) rendes tanár közül 
6 (hatot) az eddigi mód szerint s autonom jogánál fogva, egyébiránt 
a törvényes kellékekkel s képesítéssel biró egyének közül a fele-
kezet (iskolai tanács) választ; 4 (négyet) pedig nyilvános pályázat 
utján a tanári testület és igazgató-tanács meghallgatása után; de 
kijelöléshez nem kötve, szintén törvényesen képesített és minden-
esetre ág. hitv. egyénekből a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
miniszter nevez ki. A helyettes és az elébbi pontban elősorolt 
melléktanárok kinevezése es az iskolaszolga alkalmazása az iskolai 
tanács jogában marad. 

6. Az igazgatót az összes rendes tanárok közül az eddigi mód 
szerint a bányai egyházkerületi gyűlés 3 (három) évre választja, de 
a 3 év elteltével újra megválaszthatja s a mindenkori választást a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek bejelenti. 

7. A jelenlegi rendes tanárok (kik közt egyébiránt egy sincs, 
ki a törvény 29. §. 3-ik ki kezdése szerint képesítő vizsgálat téte-
lére köteleztetnék) állomásaikon megmaradnak. 

/ — 
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A meghatározott létszám szerint 4 tanszéket és pedig egyet a 
classica philologiaí, egyet a német nyelv és irodalmi, egyet a mathe-
matikai és physikai és egyet a természetrajz-földrajzi szakra üre-
sedés beálltával fog a miniszter betölteni és ezen négy tanszék 
állandóan a miniszter kinevezésének tartatik fenn. 

8. Az iskola igazgató-tanácsa, mint a pártfogóságok képviselője, 
az idézett törvényszakasz a) pontja értelmében kijelenti, hogy a 
lyceumnak ez idő szerint meglévő alapítványa, tőkepénze, épületei 
és mindennemű ingó és ingatlan vagyona továbbra is az intézet 
birtokában marad és annak jövedelmei ezentúl is az intézet czéljaira 
fognak fordíttatni; valamint, ha ezen szerződés az idők folytán akár 
azért, mert az intézet s annak főhatósága az államsegélyt továbbra 
igénybe nem veendi, akár bármely más okból megszűnnék: az inté-
zetnek időközben az államsegély igénybevétele mellett leendő minden-
nemű vagyonbeli gyarapodása és felszerelései az iskola osztatlan 
tulajdonában maradnak s azok iránt az állam semmi kártérítési igényt 
nem támaszthat; úgyszintén a netalán létrejövendő és az iskolát 
illető új alapítványok is, hacsak eziránt az alapítók máskép nem 
rendelkeznek. 

9. Az iskolát fentartó pártfogóságok kötelezik magukat az idézett 
törvényszakasz b) pontja értelmében, hogy a lyceumban, mint főgyni-
nasiumban a vallás- és közoktatásügyi miniszter által a rendelkezése 
és közvetlen vezetése alatt álló gymnasiumokra nézve kiadott vagy 
jövőre kiadandó tantervet alkalmazandják és pedig a magyar nyelv-
nek, mint tannyelvnek használata mellett. Azonban fenntartják maguk-
nak, hogy azontúl akár a rendkívüli tantárgyak felvétele iránt a 
felekezeti főhatóság rendelkezéseit, melyek az elfogadott tantervvel 
ellenkezésben nem állanak s melyeket a miniszternek előlegesen 
bemutatni tartoznak követhessék. 

10. A tandíj egyelőre s az eddigi szokás szerint 20 (húsz) 
forintban állapíttatik meg, melyből egy frt mint eddig, úgy ezentúl 
is a tanári gyámoló alaptőkéjének gyarapítására fordítandó. A tandíj 
nagyságát idővel a körülményekhez képest a bányai ágost. hitv. 
ev. egyházkerület a miniszter beleegyezésével leszállíthatja vagy 
emelheti. 

A tandíj egészben vagy részben való elengedése iránti kérvény-
ügyekben az iskolai-tanács határoz; azonban ily elengedésnek csak 
kivételes esetekben és csakis kitűnő szorgalmú és magaviseletű 
szegény tanulóknál van helye. 

11. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyéről felekezeti iskolákra 
nézve az idézett törvény 38. §-a rendelkezvén, ezen törvényszakasz 
rendelkezései a jelen szerződés által ezen iskolára nézve is fenntar-
tatnak. 

A miniszter által kinevezett tanárok fegyelmi ügyeiben azonban 
a felekezeti hatóság által hozott Ítéletek, indokaikkal és a vizsgá-
lati iratokkal együtt felebbczésileg a miniszterhez mindenesetben 
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felterjesztendő]«: lesznek és csak a miniszter helybenhagyásával lép-
hetnek életbe. 

12. Az iskolát fenntartó pártfogóságok kötelezik magukat saját 
erejükön az iskola épületeinek tűzkár elleni biztosítására és jókarban 
való fenntartására, a költségvetésileg megálapított összeg szerint, de 
azontúl is netaláni elemi csapások folytán szükségessé lett nagyobb 
helyreállításokra vagy a tudomány, különösen a paedagogia haladása 
szerint szükségessé vált építkezésekre; azonban jogukban áll az 
iskola rendes bevételeiből egy ilyen nagyobb kiadások esetére szol-
gáló és megfelelő tartalékalapot gyűjteni. 

13. A lyceummal összekötött s a mellett jelenleg is fennálló 
élelmező tovább is a pártfogóságok gondozása és rendelkezése alatt 
marad, s a pártfogóságok annak fenntartásáról és lehető gyarapítá-
sáról gondoskodni tartoznak. 

14. A lyceum, mint gymnasium évi számadásai az igazgató-
tanács által megvizsgáltatván és helybenhagyatván az egyházkerületi 
főhatóság utján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez tudomás-
vétel végett fel térj esztendők. 

15. A lyceumnak, mint gymnasiumnak mindennemű kötvényeken 
vagy alapítványi leveleken alapuló követelései betáblázás által jel-
zálogilag biztosítvák s jövőben szerzendő ilynemű igényei hasonlóan 
lesznek biztosítandók. 

16. A felekezeti hatóság által választott, valamint a miniszter 
által kinevezett tanárok kötelesek a lyceumi tanári és a ker. papi, 
tanári és tanítói gyámolóba belépni. 

17. A szerződés 4 eredeti példányban és pedig egyik a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, a másik a 
bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, a harmadik a selmeczbányai ev. 
egyház, mint pártfogó, a negyedik pedig a lyceum, mint gymnasium 
részére állíttatik ki. 

Ezen szerződési tervezet minden pontjában helyesel-
tetvén, teljesen elfogadtatik s elrendeltetik annak aláírása 
az egyházi főhatóság s tanintézeti pártfogóság által még-
pedig 4 példányban; az igy a kerületi elnökség, az isk. 
tanács (vagy megválasztott kormányzó választmány) elnöke, 
a tanintézeti igazgató s az egyházi elöljárók által aláirt 
példányok a főt. püspök úr által a nagym. vallás - és köz-
oktatásügyi minisztériumnak felterjesztendők, a szükséges 
aláírás, jóváhagyás s megpecsételés végett, hogy jogérvényt 
nyerjenek s mielébb életbe lépjenek. Elrendeltetik továbbá a 
megkötött szerződésnek bejelentése az egyetemes közgyű-
lésnél. Végre meghagyatik a megválasztott isk. kormányzó 
bizottságnak, hogy vonatkozással a megkötött szerződés 
által előidézett viszonyokra, munkakörét szabályozó terve-
zetet készítsen s azt a jövő évben tartandó kerületi gyű-
lésnek mutassa be. 
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15. Tárgyaltatván a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek 
kérvényei 

a kerület közgyűlése: Jezsovics Mihályné, Becker 
Flóra, Valach Lina, Wankó Sámuelné, Mozkovcsák Károlyné, 
Szomora Karolina, Zayacz Dánielné, Oertel Ferenczné, 
Orgovány Pálné, Ambrózy Édéné, Ambrózy Jánosné, Sterczel 
Johanna, Braxatorisz Emilia, Molitorisz Mária, Oszfcermann 
Józsefné, Lehotkay Teréz, Babilon Katalin, Korcsek Rozália, 
Melna Mihályné, Zámolyi Józsefné, Valentinyi Jánosné, 
Mocskonyi Nátháimé, Urbanszky Jánosné, Braxatorisz 
Andrásné, Karner Jozéfa, Polcz Erzsébet, Bierbrunner 
Karolina, Simon Péterné, tehát összesen 28 papözvegy 
számára egyenként 20 frtot, összesen 560 frtot utalványoz 
segélyképen a kerület pénztárából, a miről miheztartás 
végett a kerületi pénztáros értesíttetni rendeltetik. Az ezen 
czélra megszavazott 600 forintnyi összegből fennmaradó 
40 frt a kerületi özvegy-, árva- és gyámoló-intézet javára 
esik, s az intézet pénztárosának beszolgáltatandó. 

10. Olvastatván Timkó Zsuzsanna, a volt csalli tanító özve-
gyének kérvénye, melyben — hivatkozással hajlott korára s nyo-
masztó helyzetére — segélyért esd, 

a kerület közgyűlése utalványoz a folyamodónak a 
kerület pénztárából 20 frtot, s rendeli erről pénztárosát 
értesíteni az összeg kifizetése végett. 

17' Olvastatik az 1885. évi közgyűlés által a kerületi özvegy, 
árva és gyámoló intézet számadásai megvizsgálására kiküldött bizott-
ság következő jegyzőkönyve: 

J e g y z ő k ö n y v e 

az 1885-ik évi bányakerületi közgyűlés által a kerületi özvegy, 
árva, illetőleg gyámoló-intézet 1885-ik évi számadásának megvizsgá-
lására kiküldött bizottságnak. — Felvétetett Selmeczbányán, 1886. 

február hó 17-én. 

Jelen voltak: nt. Hrencsik Károly honti főesperes s biz. elnök 
elnöklete alatt nt. Mockovcsák János zólyomi főesperes, nt, Haendel 
Vilmos honti alesperes s kerületi egyli. jegyző, tek. Benda Péter Pál 
s Jezsovics Károly lyceumi tanárok, t. Szlujka János kiérdemült 
tanító s alólirott mint e. a. felkért jegyző. 

1. Nagytud. s nagys. Breznyik János pénztáros előterjesztvén 
az 1885-ik évről szóló számadást, miután az tételenkint behatólag 
megvizsgáltatott volt, a következő eredményt tüntette elő: 



45 

AJ Bevétel. 

Az 1884-iki maradvány • 44952 frt 65 kr 
Tagsági dijakból . 1675 ?? 46 n 
Önkéntes adományokból 

Konfirmándusoktól: 
Közép-Palojtán . . . 3 frt 40 kr. 
Körmöczbányán . . 3 ii 15 ii 
Szarvason . . . . 8 ii 47 ii 
Badinban . . . . — 50 n — 15 frt 52 kr 

Egyes egyházaktól: 
Budapesti tót-egyház . 5 frt 63 kr. 
Beszterczebánya . . 5 ii 67 ii 
Budapesti ném.-egyház 13 n 01 ii 
Fazekas-Yarsánd . . 3 ii 30 ii 27 frt 61 kr 

Egyesektől : 
Polereczky Pál . . 1 frt 60 kr. 
Kutlik János . . . — ii 52 ii 
Hodzsa Józsefné . . —- ii 48 ii 
Csepregi György . . — ii 70 ii 3 fr t 30 kr 

A ker. pénztárból: 
A Pohl-féle alapítvány jöv e-

delméből fennmaradt 40 frt — kr. 86 fr t 43 kr 
Felmentvényi díjakból • 630 ii — - ii 
Államsegélyből . . 600 n — ii 
Kamatokból . . . . • « 3979 11 92 ii 

Az átvett Esztergályi Mihály-féle 
alapítvány : 

Kötvényekben . . 367 frt 50 kr. 
Készpénzben . . 19 „ 42 ,, 386 frt 92 kr. 

Összes bevétel 52311 frt 38 kr. 

BJ Kiadás. 

Segélydíjakra Özvegyeknek és árváknak 911 fr t 58 kr. 
Bélyegre 2 frt 50 kr 
A körlevél nyomatási 

költsége . . . . 8 „ 50 „ 
Postadíjak, iroda (irnok) 45 „ — „ 56 — „ 

Összes kiadás 967 frt 58 kr. 



C) Vagyon. 

Az 52311 fr t 38 krban kimutatott bevételből levonva 
a 967 frt 50 krban kimutatott kiadást 

marad 51343 frt 80 krnyi tényleges vagyon. 

D) Szaporodás. 

Összehasonlítva a vagyont 1885 végén 51343 frt 80 kr. 
az 1884 végén kimutatottal . . . 44952 frt 65 krral, 

tesz az 1885-ik évi szaporodás 6391 frt 15 krt. 

2. Ezen így kimutatott vagyon következőleg van elhelyezve: 

a) Kötvényekben: 

Békés-Csabán 24 félnél összesen 
Káván 3 ,, „ 
Bényén 2 „ „ 
Szarvason 2 „ 
Tót-Komlóson 2 „ 
Birdán az egyháznál . . . . 
Albertiben (Pestm.) 2 félnél Összese 
Orosházán 1 
Szenttornyán 1 
Aradáczon 1 „ „ 
Petrováczon Kvaesala János tanítónál 
Tiszovnyikon Lacják Mihály lelkésznél 
Közép-Palojtán Szabó Gyula „ 
Kátyon Polereczky Pál r 
Szuresinban Greszler Gyula „ 
Selmeezbányán Moesz Géza lyc. tanárnál 90 

„ Bellus János „ „ 90 
„ Osztroluczky Gyula lyc. tan. 70 

Albertiben (Csanádm.) Cinkotszky Márt. leik 
Nagylakon az egyháznál 

ii 
ii 

ii 
ii 

33280 frt — kr 
1855 
3100 
1400 
1940 

200 
1050 
1000 

800 
1000 

50 
90 
98 
40 
50 

17 

37 
frt 
n 
ii 250 

50 
2500 

ii 
ii 
ii 

Összesen 48753 frt 54 kr, 

t 
b) Ér tékpapírokban: 

5 drb vörös-kereszt-sorsjegy . . . . 
30 „ békés-csabai népbank-részvény . 
Földtehermentesítési kötvényekben . . 

32 frt 50 kr. 
1783 „ 09 „ 

367 „ 50 „ 

Összesen 2183 frt 09 kr. 



47 

c) Pénzintézeteknél: 
A selmeczbányai népbank 959. sz. köny-

vecskéjében 407 frt 17 kr. 

Az elhelyezés összesítése: 

a) Magánkötvényekben ( + 12810-—) . . 48753 frt 54 kr. 
b) Értékpapírokban ( + 367-50) . . 2183 „ 09 „ 
c) Pénzintézetnél (— 6786'35) . . 407 „ 17 „ 

Főösszeg: 51343 frt 80 kr. 

3. A hátralékosok felsorolása, miután ezen jegyzék, míg a köz-
gyűlés elé kerül, sokan adclig lefizetvén hátralékaikat, különben is 
módosul s a pénztáros e tekintetben egy azon időpontnak megfelelő 
jelentést szokott benyújtani 

itt feleslegesnek találtatott. 

4. A pénztáros még a következő adatokat közölte a bizottság-
gal : A tagok száma 1885 végén volt 216, csak kettővel több, mint 
1884 végén. — F v folytán meghalt: Győry Vilmos budap. magy. 
lelkész, Melczer Kálmán b.-csabai gymn. tanár, Baltik Károly bago-
nyai és Bjenik János turopolyai tanítók. — Más kerületekbe mentek 
át: Farkas Géza bodonyi lelkész Nagyszombatba, Kemény Lajos 
makói lelkész Osgyánba, Rombauer Emil selmeczbányai tanár Bras-
sóba. — Kilépett: Sárkány Imre aszódi tanár Rimaszombatba menvén. 
— Új tagokéi beléptek: Békésben: Thomay József szegedi lelkész, 
Bukovszky János és Valentinyi Jenő b.-csabai tanárok. Hontban: 
Holéczy János udvarnoki és Szlávik György felső-almási lelkészek. 
Zólyomban: Trompler Ernő tanító Beszterczebányán, Markus Jolán 
ugyanott tanítónő. — A segélyezett felek száma 25, négygyei több, 
mint tavaly. 

Mindez tudomásul vétetik. 

5. A számadás így végig vizsgáltatván s a mellékletekkel és 
értékpapírokkal összehasonlítatván, teljesen helyesnek találtatott. 

Azért a bizottság a közgyűlésnek ajánlja, nem csak, 
hogy a pénztáros úrnak az 1885-ik évre a felmentvény 
megadassék, hanem hogy érdemei a pénztár pontos keze-
lése és a vagyon gyarapítása körül, jegyzőkönyvileg is 
méltatassanak. 

6. Végre tekintetbe véve azt, hogy az újonnan belépők már is 
51000 frtnyi tőke jövedelmének eshetőleges élvezetébe lépnek; tekin-
tetbe véve továbbá azt, hogy az intézet régibb tagjai évi díjakban 
(s azok kamatait számítva) már is körülbelül 100 frtot fizettek be, 
a mint az 1874-ben hivatalban levőknek, de csak most belépettek-
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nek csakugyan annyi számíttatott föl belépti járulékul ; végre tekin-
tetbe véve azt, hogy a régi tagok évi díj fejében nem 6 frtot fizet-
nek, hanem a már befizetett összegnek kamatját is bízvást járuléknak 
tekinthetik, ugy hogy tulajdonképen 11 frtot fizetnek : 

a bizottság a közgyűlésnek azon indítványt terjeszti 
elő, hogy az 1887-iki január 1-én túl belépő tagok belépti 
tőke fejében 100 frtot fizessenek, azon hozzáadással, hogy 
a netán készpénzben Je nem fizetett összeg után 8°/0 fize-
tendő. 

J egyezte: 
Hrencsik Károly, Raab Károly, 

bizotts. elnök. biz. tag, e. a. jegyző. 

Benda Pál, Haendel Vilmos, 
biz. tag. biz. tag. 

Mockovcsák János, Jezsovics Károly, 
biz. tag. biz. tag. 

Szlujka, János, 
biz. tag. 

18. Olvastatik a kerületi özvegy, árva s gyámoló intézet 1886. 
évi oktober 8-án nagys. és főt. püspökünk dr. Szeberényi Gusztáv 
elnöklete alatt megtartott közgyűlésének következő jegyzőkönyve: 

Jelen voltak: Belohorszky Gábor, Áchim Ádám, Kramár Béla, 
Svehla János, Bachát Dániel, Raab Károly, Hrencsik Károly, Láng 
Adolf esperesek, Wladár Viktor, Haendel Vilmos, Roth Károly, 
Török József, Bulykovszky Gusztáv alesperesek, Bakay Péter, Kis 
Péter, Thébusz János, Margócsy József lelkészek. 

1. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság jelen-
tését. s megadja az érdemes pénztárosnak a felmentést, köszönet s 
elismerés nvilvánítása mellett. 

2. A jelentésben elősorolt adakozóknak köszönetet szavaz. 
3. A 23 darab az intézet számára megvett békés-csabai bank-

részvényt megtartja. 
4. A folyamodó nyugdíjas bakabányai tanítónak, Zahon Pálnak, 

valamint Benda Péter Pál nyugalmazott lycealis tanárnak megsza-
vazza s kiutalványozza a jutalékot 1887 óta. 

5. A jogosítottak jutalékát 40 frtról 50 fr t ra emeli 1887 óta. 
6. Elrendeli a hátralékok szigorú behajtását a főesperesek köz-

vetítése mellett, ha szükséges az adósok javadalmainak lefoglalása 
által is. 

7. Kibocsátja kötelékéből a csővári tanítót Pohanka Józsefet s 
törli őt tagjainak sorából. 

8. Utasítja a pénztárost, hogy a belépő tagoktól a módosított 
szabályzat értelmében csakis egyszerű beiratási díjt szedjen. 

9. A számvizsgálat tisztére felkéri nt. Hrencsik Károly elnök-
icte alatt, nt. Mockovcsák János, nt. Raab Károly, t. Thebusz János, 
Haendel Vilmos, Moesz Géza, Jezsovics Károly s Szlujka János urakat. 
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19. Olvastatik Geduly Lajos papjelöltnek, ki a külhoni egye-
temeken akarja tanulmányait folytatni, a kerületi ösztöndíjban leendő 
részesítésért benyújtott folyamodványa. 

A folyamodónak, a fennálló rendszabályok megtartása 
mellett (1869. évi jegyzőkönyv 21. p.), hogyha a papjelölti 
vizsgát a főt. püspök úr előtt letette, utalványoztatik 50 frt, 
mint kerületi ösztöndíj. 

20. A tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 40. pontjában foglalt 
azon határozat, hogy az egyetemes alap megalkotásának kérdését a 
kerület továbbra is függőben" hagyja, 

a jelen közgyűlés által megujíttatik. 

21. A „Skolnikra" vonatkozólag 
fenntartja a kerület idevágó határozatát (1885. jk . 42. 

pont), hogy a használható mű, új kiadását megelőzőleg, szor-
gosan átvizsgáltassék s ezen tisztre felkéri Breznyik János 
lyeealis igazgatót, továbbá Hrencsik Károly és Haendel 
Vilmos lelkészeket. 

22. A tavalyi jegyzőkönyv 43-ik pontjára vonatkozólag jelenti 
Kramár Béla bánáti főesperes, hogy biztos kilátás van reá, miszerint 
a marienfeldi, most már hertelendy-falvi telepes községnek átenged-
tetik kiegyezés útján a kincstártól a regale, melynek haszonélvezete 
teljesen megfelelne az annak idejében ő Felsége által templom és 
iskolai alapra adományozott, de utóbb a község megsemmisülésével 
a kincstár által visszafoglalt 200 hold jövedelmének. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

23. A „czeglédi Luther-alapítványra" vonatkozólag jelenti hiva-
talos átiratában a pestmegyei főesperes Láng Adolf, hogy a nevezett 
alap az 1885/6 évben 783 frt 77 krra növekedett s hogy ezen ösz-
szeg az ottani takarékpénztárban van elhelyezve. 

Tudomásul vétetik. 

24. A tavalyi jegyzőkönyv 46. pontjára vonatkozólag ismételve 
kimondja a kerületi közgyűlés, 

hogy bizton elvárja a zólyomi esperességtől, miszerint 
az általa indítványozott kerületi protestáns árvaház felállí-
tásának részletes tervezetét a jövő közgyűlésben előterjeszti. 

25- A békési főesperes, Áchim Ádám jelenti, hogy a tavalyi 
jegyzőkönyv 47. pontjában jelzett Chorál-könyv, Cliovan Zsigmond 
szarvasi ev. tanítótól megjelent. 

Tudomásul vétetik és a kiváló mű különösen az egyes 
egyházak általi megszerzése a legmelegebben ajánltatik. 

4 
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26. Bemutattatnak az alsó- és a felső tankerületi népiskolai 
bizottságnak az 1885/6 . iskolai évről szóló következő jelentései: 

Nagyméltóságú és főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Az alsó tankerület négy esperességből állván, ezeknek az 
1885/6-ki tanévről szóló statisztikai adatait, az esperességektől beszol-
gáltatott jelentések alapján, részletes és együttes kimutatásokban, 
viszonyítva az előző év adataihoz, van szerencsém a következő ösz-
szeállítás képében tiszteletteljesen beterjeszteni: 

I . t a b e l l a . 

Az esperesség lakosainak száma 1885. decz. 31-én: 

A) Bács-szerémi esperesség 64459, tavaly 5373-mal több (?) 
B) Bánáti „ 30020, „ 479-czel kevesebb 
G) Békési „ 108630, „ 969-czel „ 
D) Pestmegyei „ - 41783, „ 786-tal „ 

Összes lélekszám 244892, tavaly 3159-czel kevesebb.(?) 

Tanköteles volt: 
6—12 éves 13—15 éves 6—15 éves 

flu leány össz. nép % flu leány össz. nép u/0 flu leány össz. nép % 
A) 5063 4949 10012 15-5 1333 1322 2655 4-1 6396 6271 12667 19-6 

(tavaly — 581 + 278 - 303) 
B) 1823 1750 3573 11-9 705 618 1323 4-4 2528 2368 4896 1 6 3 

(tavaly — 61 — 96 - 157) 
C) 7515 7340 14855 13-6 3060 2936 5996 5-5 10575 10276 20851 19-1 

(tavaly — 902 - 1736 - 2 6 3 8 ) 
D) 2849 2801 5650 13-5 954 1017 1971 4-7 3803 3818 7621 18-2 

(tavaly — 134 . — 20 - 154) 
Összes. 17250 16840 34090 13-9 6052 5893 11945 4-8 23302 22733 46035 177 

(tavaly —1678 —1574 - 3 2 5 2 ) 

A tankötelesek számtételei, amennyiben azok összeírása hol a köz-
ségi elöljárók által, hol az anyakönyvek alapján a lelkészek által, 
hol pedig csupán statisztikailag lehetősen megállapított arányszámok 
segítségével a dekánusok és esperesek által történik, nem tekinthe-
tők tökéletesen megbízhatóknak ; valamint az egyházak és esperes-
ségek lélekszáma sem épen mindenütt kifogásolhatlan. 



I s k o l á b a j á r t : 
helyben elemibe ismétlőbe idegen elemibe ideg. ismétlőbe felső v. polg. magánint. középtan. 

Iskolába jártak főösszege: Iskolába nem já r t : 
íiu leánv össz. léleksz. % tank. % tavaly járt tiu leány összesen tankot, %-a 
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Félnapi mulasztás volt: 

A) 61229; ebből esik minden elemi iskolás 6*5 

B) 33736; „ „ „ „ „ 11-3 
G) 60422; „ „ „ „ „ 4*4 
-£) 51846; „ „ „ „ „ 9-8 

Összesen 207223; ebből esik egyre 6 mulasztás. 

Mulasztás-bírságolási esetek: 

A) 87, B) —, G) 63, B) 158, összesen: 308. 

Elemi iskolába idegen gyermek j á r t : 

4) fiu 42 leány 40 összesen 82 

«) W 32 „ 17 49 

C) V 192 „ 121 313 

D) P 153 „ 127 „ 280 

- 4 1 9 + 305—724. 
tavaly 671. 

Visszatekintve az e táblázatról leolvasott számokra, említésre 
méltó további megjegyzéseim ezek: 

1. Bácsban kevesebb elemi és ismétlő gyermek volt ez idén 
iskolázva, mint tavaly; ellenben idegen elemi, ismétlő, polgári és 
középiskolát többen látogattak most, mint a mult tanévben. Bánátban 
kevesebb elemi és több ismétlő, több idegen elemi, ismétlő, polgári 
és magán-intézeti, de kevesebb középtanodai tanítvány volt ezen 
tanévben, mint a múltban. Békésben elemi iskolába többen, ismét-
lőbe kevesebben, idegen elemi- és ismétlőbe többen, polgári és 
magánba kevesebben, középtanodába többen jártak most. Pestmegyé-
ben minden jellegű iskolába több gyermek járt, mint tavaly. 

2. Általában a négy esperességben egyházi és idegen elemi 
iskolába 702 tankötelessel jár t több, mint az előző évben; ellenben 
67-tel kevesebben látogatták az ismétlő iskolákat; — viszont közép-
tanodába tavaly egygyel jártak többen. — Ezen tankerület 3 al- és 
1 főgymnáziummal rendelkezvén, melyekben csupán 315 kebelbeli 
tanuló nyer oktatást, vajmi csekély számát képezik ezek az iskolába 
jártaknak, t. i. Bácsban 0*3, Bánátban 1*5, Békésben 1-2, Pest-
megyében 0'3, együtt 0*8. Ha tekintetbe veszszük azon néhány ide-
gen középtanodabeli tanulót, kikről itt még szó lehet, l° /0-ra talán 
tehető középiskolásaink száma, mi bizony elenyésző csekély része a 
népességnek különösen. 



3. A legnagyobb valószínűséggel feltehető, hogy egyes egyhá-
zak és esperességek körében az iskolások száma nincsen pontosan 
összeállítva, azoké, a kik idegen iskolákban, községekben, különösen 
a pusztákon nyerhettek oktatást. 

Innen van aztán, hogy az iskolába nem jártak oly tetemes °/o"os 

számokban említtetnek fel, különösen Békésben, melyek nagyobb 
része különben is az ismétlő iskolát kerülő tankötelesekre esik. 

5. Hogy a mulasztások számai oly elütök viszonyítva az isko-
lások számaihoz, annak oka a nem mindenütt pontos jegyzésben 
keresendő, és abban, hogy nem minden tanító szolgáltatja be a 
minden jellegű mulasztásokat. 

6. A bírságolás szemben a mult évi 1081 esettel, ez évben 
csupán 308 esetben alkalmaztatott, mi magában véve örvendetes 
jelenség lenne, ha nem tudnók, hogy Bánát ezen rovatai üresen 
hagyattak, s hogy e tekintetben a községi elöljárók sok helyen 
lanyhán veszik a dolgot. Egyedül Békésről van tudomásom, hogy a 
birság-pénzek az egyházaknak adatnak át s fordíttatnak szegény 
gyermekek iskoláztatására. 

I I . t a b e l l a . 

Tanító volt: 
képesített 

8 0 

nem képesít. 

5 

rendes 

7 8 

segéd 

7 

B) 1 2 3 1 4 1 
C) 1 0 1 1 9 9 5 2 5 

D) 6 1 5 5 4 1 2 

Összesen 254 3 2 2 4 1 
•s. 

4 5 

I s k o l a : 

egyh. közs. v. állami egyh. tulajd. bérelt 

6 3 8 6 2 8 

jó 

6 6 

rossz 

4 

épiilt 

2 

B) 1 5 — 1 5 — 1 5 — — 

0) 1 1 5 1 9 9 1 6 1 0 0 1 6 2 

I>) 5 3 1 5 2 1 4 8 5 — 

32 

Össz. 246 10 228 25 229 25 4 53 
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Az iskolánál volt: 

tanterem tanító-lak faiskola testgyakorló 

4 84 63 8 4 

B) 15 13 4 1 

0) 116 115 85 6 

B) 66 57 12 4 

Összesen 281 248 109 15 

Taneszközök: 

fali irótábla olv. tábla fali térk. földgömb term.-rajz term.-tan köt. könyv 

147 83 208 - 41 652 231 895 

B) 20 338 47 9 329 34 151 

C) 199 1321 316 51 1431 192 1651 

B) 120 697 151 38 754 107 1395 

Összesen 486 2439 722 139 3166 564 4092 

Az iskolák jövedelme : 

készpénzben terményekből összesen 

4 31158 frt 96 kr. 14810 frt — kr. 45968 frt 96 kr 

B) 3892 ,, 40 „ 2605 „ 50 n 6497 „ 90 „ 

0) 38691 „ 43 „ 36230 „ 16 ii 74921 „ 59 „ 

V) 18514 „ 80 „ 17551 „ 76 ii 36066 „ 56 „ 

Összesen 92257 frt 59 kr . 71197 frt 42 kr. 163455 frt 01 kr. 

Ugyanaz források szerint: 

ingatl. ért. jöved. tőke kamat tandíj állami közs. egyh. egyéb összes 
Á) 124900.— 8448.— 17900.— 1472.— 745.— 4220.— 5683.— 24932.96 468.— 45968.96 
B) 4 6 5 0 . - 330 — —.— —.— 1 1 0 , - — — . — 4583.90 1474.— 6497.90 
C) 294690.— 17677.— 9344.— 738.— 3441.51 702 — 2755.— 47216.93 2391.15 74921.59 
B) 153642.- 11773.34 6 7 6 2 . - 454.40 2685.10 —.— 1403.43 18243.88 1506.41 36066.56 

Össz. 577882.— 38228.34 34006 — 2664.40 6981.61 4922.— 9841.43 94977.67 5839.56 163455.01 



55 

Az iskolák kiadása : 
rendes tanítók segéd-tan. javítás tanszerek egyebek összesen 

A) 39416.— 549.— 1977.40 258.24 3248.60 45449.24 
B) 5256.90 — 5 5 8 . — 48.— 635.— 6497.90 
G) 61841.20 4397.— 4323.— 1365.19 2343.20 74269.59 
D) 28680.71 3500.50 1791.06 321.10 1217.73 35511.10 

Ossz. 135194.81 8446.50 8649.46 1992.53 7444.53 161727.83 
Maradványul mutatkozik: 

A) 519.72, B) —.—, C) 652.—, D) 555.46 == 1727.18 

Összesen 163,455.01 

egy elemi isk. fentart. 

A) 649 frt 26 kr. 
B) 433 „ 19 „ 
C) 637 „ 12 „ 
D) 670 „ 0 2 „ 

Átlagos kiadások: 
rendes tan. segéd-tan. 

505 frt 33 kr. 78 frt 43 kr 
375 „ 49 ,, — ,, 

659 „ 59 „ 
531 „ 12 „ 

172 
291 

ii 92 „ 
,, 70 „ 

egy elemi tanulóra 

4 frt 87 kr. 

2 „ 18 „ 
5 „ 52 „ 
6 „ 73 „ 

Általán 660 frt 11 kr. 560 fr t 09 kr. 187 fr t 70 kr. 5 frt 21 kr. 

Átlag esik tanuló: 
egy elemi tanítóra egy tanteremre 

4 109.6 110.9 
B ) 199.6 199.6 

0) 
í - 1 0 8 . 4 

199.6 

0) 111.9 115.8 

1>) 79.9 79.9 

110.3 

ide nem számítva az idegen tanulókat. 

Jegyzetek a II. táblázat adataihoz: 
1. Hogy az egyes esperességekben a tanítókra és iskolákra 

vonatkozó számtételek belylyel-lielylyel feltűnően eltérők a tavalyiak-
tól, annak oka abban rejlik, hogy a községi iskolák hol kisebb, hol 
nagyobb számmal lettek felvéve. 

2. Á taneszközök számadatai sem mutatnak valami pontos fel-
vételre. 

3. Az iskolák évi jövedelmei és kiadásai a tavalyiaktól némely 
tételnél nagyon is elütő változatokban ugyan, egyébiránt jóval nagyobb 
összegekkel szerepelnek. 
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4. Ennek folytán természetes, hogy az iskolák-, tanítók- és 
tanítványokra kiszámított átlagos kiadások sem egyeznek a rnult 
éviekkel. 

5. Úgyszintén a tanítókra és tantermekre vonatkozó tanuló-
átlagok sora is elárulja, hogy a rovatok számtételei nem mindenben 
feleltek meg a valóságnak, s Bánátban azért oly nagy a tanítványok 
iskolánkénti száma, mert a tanulók száma fel lett ugyan véve több 
oly helyről is, melynek iskolája azonban mint nem hitfelekezeti az 
illető rovatba be nem vezettetett. 

6. Hogy a 161 ezer frtot haladó kiadási összeg mintegy V4 
részének állandó forrásául több mint 611 ezer frt értékű ingatlan 
és tőke szolgál s hogy az épületek értékét nem számítva, sem az 
állami adót, egyházaink s a szülők oly tetemes összegeket tudnak 
egy év alatt a közmivelődés oltárára áldozatul összehordani, az a 
mily dicséretes, ép oly biztató a jövőre, hogy hisz az áldozatkészség-
lángja magamagát éleszteni fogja. 

Lehetőleg kimerítő jelentésemet nem zárhatom be a nélkül, hogy 
a kerül, közgyűlést személyes tapasztalataim, a hozzám beérkezett 
írásbeli jelentések és szóbeli megnyugtató előterjesztések alapján ne 
értesítsem arról, miszerint a közoktatás ezerkaru munkálója ez évben 
is — hála Istennek s elismerés a serény tanférfiaknak ! — élénk 
és eredményes működésben volt, lankadatlanul küzdve a sokszoros 
akadályokkal, egyengetve útját az új nemzedék szivében az Isten 
országa eljövetelének és a magyar hazafias szellem sikeres ápolá-
sának érzületben és nyelvben. 

Tudomásom szerint alig van tanító, ki magyar nyelvünket nem 
beszélné s nem-magyar ajkú iskolájában nem mivelné hazai törvé-
nyeink, egyházi határozataink s a kor követelménye szerint, kezdve 
az első osztályon, fokozatosan haladva a magyar nyelv értésében, 
beszélésében, alkalmazásában nem csak tantárgyul, hanem tannyelvül 
is a tantárgyaknak — vallástaniakon kivül — hol kevesebbje, hol 
többje, hol valamennyijénél, ugy hogy már az ismétlő iskolákban 
sok helyen kizárólag magyar nyelven történik a tanítás. 

Az egyház és állam érdekeinek eleven tudatában történvén a 
népoktatás és ennek ellenőrzése, egyházilag s államilag kifogásolható 
könyvek tudtommal sehol sem használtatnak. A kerület ajánlatát 
biró tankönyvek kerületszerte ismert jegyzéke és a tiltott könyvekre 
vonatkozó miniszteri rendeletek köröztetése feljogosít engemet annak 
feltevésére azokkal szemben is, a kik felől ez iránt positiv értesü-
lésem nincsen, miszerint gyanús tankönyveknek iskoláikban helyet 
nem engedtek. 

A kerületi magyar olvasókönyv is évről-évre nagyobb tért hódit 
iskoláink körében. 

Mélyen tisztelt megbízóinak jelenti — Szarvason, 1886. szept. 
30-úm Áchim Ádám 

alsó tankerületi elnök. 
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Nagyméltóságú s főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A felső tankerülethez beosztott öt esperesség elemi tanügyéről 
van szerencsém a mult 1885/6-iki- tanévről tiszteletteljesen a követ-
kező jelentést beterjeszteni: 

1. Tanköteles volt, még pedig: 

Barsban 
Budapesten 
Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

6—12 éves 
tiu leány össz. 
151 1 5 1 = 302 

1182 1 0 6 5 = 2248 
1298 1 2 6 5 = 2554 
2699 2 6 8 7 = 5386 
2339 2 2 5 6 = 4595 

13—15 éves 
íiu leány össz. 

73 
404 
497 

875 
799 

7 4 = 147 

3 8 1 = 785 
4 3 3 = 930 
916=1791 
919=1718 

összesen 
tiu leány össz. 
224 2 2 5 = 449 

1591 1457= 3048 
1795 1689= 3484 
3574 3 6 0 3 = 7177 

3138 3 1 7 5 = 6313 

Összesen 7670 7415=15085 2648 2723=5371 10322 10149=20471 

Összehasonlítva a lélekszámot a tankötelesek számával es ik : 

Barsban 2926 lélekre 449 vagyis 100-ra 15.3, 1884/5--ben 17.j, 
Budapesten 15.886 n 3048 ii ii r 20.5, 
Hontban 22.677 ii 3484 ii a 15.3, 11 15.4, 
Nógrádban 44.905 n 7177 a 15.9, 11 16-,. 
Zólyomban 36.592 ii 6313 a a 17.2, 11 17.2, 

Összesen: 122,686 lélekre 20.471 vagyis 100-ra 16.6, 188%--ben 16.4. 

Az arány ismét, mint tavaly, legkedvezőbb Budapesten, leg-
kedvezőtlenebb Barsban és Hontban, mind a két esperességben egyenlő 
százalékkal; fogyott az arány Barsban, Budapesten és Hontban, 
javult Nógrádban, Zólyomban nem változott. — A lélekszám, ezen 
kimutatás szerint 3383 lélekkel kisebb, mint tavaly volt. 

2. Ezekből járt: 

he lyben idegen 
elemi isin. elemi isin. felső v. magán - közéi. összesen nem a járók 

polgári int. iskolába járt százalék. 
Barsban 144 64 124 16 11 16 27 402 47 89-5 

Budapesten 583 — 956 150 298 179 465 2631 389 86-3 

Hontban 2435 756 58 92 42 1 39 3423 61 98-2 

Nógrádban 4800 1066 59 3 18 47 57 6050 1127 86-2 

Zólyomban 4372 1409 80 114 29 7 72 6083 230 96-3 

Összesen 12334 3295 1277 375 398 250 660 18589 1854 90-8 

1884/5-ben 12039 3232 1657 537 635 248 693 19041 1760 91 5 
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Az iskoláztatás tavalyhoz, noha csak 7 tized százalékkal, rosszab-
bult. Első helyen áll ismét Hont, még pedig a tavalyinál még ked-
vezőbb arányban; utána következik Zólyom a tavalyinál szinte ked-
vezőbb százalékkal; harmadik helyen áll Bars, hol a helyzet javult 
(25 °/0-al); a negyedik helyre került a budapesti esperesség, tavalyhoz 
képest 5 0-nyi csökkenéssel; utolsó helyen maradt Nógrád, még-
pedig másfél százaléknyi rosszabbodással. Nógrádban a tankötele-
seknek csaknem 16 százaléka nem jár iskolába. E kedvezőtlen 
arányt ismét a losonczi és dobrocsi körök okozzák. Jelenthetem azonban 
megnyugtatólag, hogy mind a két körben a tavalyihoz képest vala-
mivel javult az iskoláztatás, a losoncziban másfél százalékkal (77— 78'5), 
a dobrocsiban 2.2 °/0-kal (65— 67.2). — E két kör, különösen némely 
egyházának tanügyi viszonyait különben elég szomorú színben festi 
maga a főesperes úr. A tankötelesek bevonása ügyében, különösen 
a dobrocsi kör két legnagyobb egyházában, Dobrocson és Málna-
patakon az esperesség és a megye részéről minden lehető megtör-
tént, de eredmény nélkül ; arról győződtek meg, hogy a gyerme-
keknek előbb ruhát és kenyeret kellene adni s csak azután lehetne 
őket az iskolába kényszeríteni. A málnapataki iskola különben a 
270 tankötelesnek ugy sem fogadhatja be alig egy harmadát s az 
elszegényedett egyház nem bírható arra, hogy egy második tantermet 
építsen s egy segédtanítót hívjon, ugy hogy az esperesség kénytelen 
volt azon határozatot hozni, „hogy az egyház csupán leányiskolát 
tartson fel, a fiuk nevelését pedig engedje át az állam gondo-
zása alá." 

3. A polgári iskolába járók száma tavalyhoz 237-el csökkent, 
a középiskolába járóké szinte 33-al. J á r pedig a középiskolába a 
tankötelesek közül Barsban 6.7°/0 (tavaly 7.5), Budapesten 17.6°/0 
(tavaly 16.5), Hontban °/0 (tavaly 1), Nógrádban 0.9°/0 (tavaly is 
annyi), Zólyomban 1 .x °/0 (tavaly 1.2). 

4. Idegen illetőségű és vallású növendék járt elemi iskoláinkba: 
Barsban 34 ( - 4), Budapesten 369 (— 358), Hontban 179 ( + 44), 
Nógrádban 359 ( + 15), Zólyomban 146 (— 31), összesen: 1087 
(— 334). 

5. Félnapi mulasztás volt 132.024, ismét 1176 félnappal keve-
sebb mint tavaly. Bírságolás történt 438 esetben (— 120), még pedig 
Hontban 112, Nógrádban 14, Zólyomban 312. A bírságpénzek feleke-
zeti iskolai czélokra fordíttattak. — A mulasztások a ínult évben 
egyrészt az uralkodó járványok által is vannak kimentve. A nógrádi 
esperesség azonban mégis panaszkodik, hogy azon törekvésében, 
mely a mulasztások megszorítására irányul, az egyház a politikai 
hatóságoknál, különösen a községi elöljáróságoknál támogatást nem 
talál, ugy hogy az esperességi gyűlés ez ügyben komoly hangú 
átiratot intézett a megye közigazgatási bizottságához. 
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b) A fennt kimutatott iskolások körül működött tanítók: 

képesített, nem kép. rendes segéd összesen 

Barsban 6 — 6 — 6 
Budapesten 26 ( + 2) 2 ( + 2) 24 ( + 7) 4 (— 3) 28 ( + 4) 
Hontban 49 (— 1) 3 (— 1) 47 (— 4) 5 ( + 2) 52 (— 2) 
Nógrádban 99 (—4) 12 ( + 3) 105 (— 1) 6 111 (—1) 
Zólyomban 55 ( - 3) 16 ( + 2) 52 (—5) 19 ( + 4) 71 (— 1) 

Összesen: 235 (—6) 33 ( + 6) 234 (—3) 34 ( + 3) 268 

A tanítók száma általában nem változott; de a képesítettek 
száma hattal fogyott s ugyanannyival növekedett a nem képesítettek-é ! 

7. Iskola volt 
egyházi állami, közs. j ó rossz karban 

bérelt 

Barsban 5 4 1 4 1 
Budapesten 8 8 — 8 — 

Hontban 52 48 4 43 9 
Nógrádban 106 102 4 104 2 
Zólyomban 57 57 — 55 2 

Összesen 228 223 5 218 10 
1884/5-ben 227 218 9 203 24 

Ha ezen adatokat, egybevetve az egymást ellenőrző rovatokat, 
egészen helyeseknek találtam volna, méltán lehetne kérdezni: hova 
lett az 5 felekezeti iskola, annál is inkább, mert a nem felekezeti 
iskolák száma négygyei szaporodott! Megnyugtató a rossz karban lévő 
iskolák számának apadása 24-ről 10-re. 

8. Ezen iskolákban, illetőleg azok mellett volt: 

tanterem tanítólak faiskola testgyak. 

Barsban 6 6 1 1 
Budapesten 18 11 (— 1) — 1 
Hontban 53 45 43 (— 1) 37 ( + 9) 
Nógrádban 103 ( + 1) 102 59 ( + 2) 1 (—3) 
Zólyomban 71 ( + 2) 57 ( + 1) 46 ( + 8) 7 ( + 3) 

Összesen: 251 ( + 3) 221 149 ( + 9) 47(~t-9). 
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9. Taneszközök: 
fele. tábla fali olv. t. fali térk. földg. termi.eszk. termt. eszk. könyvt. köt. 

Barsban 6 8 4 ( + 2) 20(—3) 6 576(+114) 7 3 ( + 5) 8 8 ( + 10) 
Budapesten 28 251 (— 48) 49 11 1374(+726) 206(+41) 1210(—401) 
Hontban 74(+2) 1317(+ 78) 177(+13) 47(+2) 1840(+ 47) 143(+49) 3155(+324) 
Nógrádban 138(—2) 1852(+251) 219(— 1) 8 0 ( - l ) 1953(+ 70) 189(+33) 2542(+452) 
Zólyomban 112(+1) 1241( -97) 181(+10) 5 3 ( + l ) 1153(+ 76) 359(+65) 1702(+207) 

4745 Összesen 358 4745 646 197 6896 970 8692 
+ 1 + 186 + 19 + 2 + 1033 + 193 + 592 

A taneszközök tehát ismét örvendetesen szaporodtak; feltűnő 
azonban a könyvtár apadása Budapesten. 

10. Vagyon. Ez következőleg van kimutatva: 

Barsban 

Budapesten 

Hontban 

Nógrádban 

Zólyomban 

Összesen 

ingatl. 

9741 fr t 

22.060 „ 
56.094 „ 

98.120 „ 

71.885 „ 

257.900 frt 

tőkepénz 

634 frt 

8928 

összesen 

10.375 fr t 

22.060 „ 
65.022 „ 

6551 „ 104.671 „ 

3053 „ 42 kr . 74.938 „ 42 kr . 

19.166 frt 42 kr. 277.066 frt 42 ki-

l l , Az iskolák jövedelme te t t : 

Barsban 

Budapesten 29.092 

Hontban 

Nógrádban 10204 

Zólyomban 25876 

készpénzben 

1299 fr t — kr. 
terményekben 

1076 fr t — kr. 
összesen 

2375 frt — kr, 

„ 50 „ 
10517 „ — 

21 
82 

1386 ii 57 55 30.479 ii 07 ii 
10685 ii — 11 21.202 r> — ii 
25440 » 48 11 35.644 ii 69 » 

10432 ii 60 11 36.309 ii 42 55 

Összesen 76989 frt 53 kr. 49020 fr t 65 kr. 126.010 frt 18 kr, 

+ 6474 „ 86 „ —1729 45 4746 „ 59 

Származott pedig ezen jövedelem forrásból 
ingatlb. tőkep. tand. állami községi egyházi egyebek összesen 

Barsban 
Budapesten 
Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

597.— 44.— 161.— — 
1103.— 2694.57 12713.50 — 
5192.— 552.— 2670.— — 

10361.10 306.— 6271.55 350 
4014.— 176.73 5967-50 -

Összesen 21267.10 3773.30 27783.55 350 
- 1340.25 + 73.06 + 519.75—20 

— 127.— 1294.— 154.— 2375.— 
— 8900.— 4942.— 126.— 30479.07 
— 2708.— 7824.— 2256.— 21202.— 
— 462.60 17499.44 394.— 35644.69 
— 12011.41 13289.67 850.11 36309.42 

- 24209.01 44849.01 3778.11 126010.18 
-+7894.01+2385.81 4767.07 + 4746.59 
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12. Kiadás 
rend. tan. íiz. segédt. javít. tanszer. egyebekre összesen 

Barsban 2 1 0 3 . - — . — 35.— 35.— 114.— 2287.— 
Budapesten 22593.— 4903.52 1178.03 433.— 1371.19 30479.07 
Hontban 18705.— 898.— 210.— 216.— 1173 — 21202.— 
Nógrádban 33631.78 160.— 1237.42 128.49 487.— 35644.69 
Zólyomban 29187.10 1143.80 3998.10 339.39 1641.03 36309.42 

Őszesen 106219.88 7105.32 6658.88 1151.88 4786.22 125922.18 
4- 2227.91 + 448.22 + 2518.36 - 75.20 — 246.88 + 4872.41 

Esik egy rendes tanítóra egy tanulóra 
Barsban 350 frt 50 kr. 6 frt 57 kr. 
Budapesten 941 » 37 ii 18 ii 04 ii 
Hontban 397 ii 97 17 6 ii 34 ii 
Nógrádban 320 17 20 11 6 ii 01 n 
Zólyomban 561 11 29 11 6 ii 07 ii 

Átlag : 453 frt 92 kr. 7 frt 86 kr. 

13. A mi a magyar nyelv tanítását illeti, mindenünnen megnyug-
tató s örvendetes jelentések érkeztek; taníttatik az, még pedig 
folytatólagosan az ismétlő tanfolyamokban is, mindenütt s ha az 
eredmény nem is teljesen kielégitő mindenütt, a tanitó urak buz-
galma minél tovább annál jobban fogja legyőzni a kezdet nehéz-
ségeit. Barsban a nem magyar a jkú iskolákban is némely tantár-
gyak magyarul taníttatnak. — A budapesti esperességet külön emlí-
teni nem szükséges. — A honti főesperes jelenti, hogy minden isko-
lában, nem csak a mindennapi, de az ismétlő tanfolyamokban is 
taníttatott — középszerű eredménynyel. — A nógrádi főesperes jelenté-
séből kiemelendőnek tartom ezeket: A magyar nyelv tanításában 
elért eredmény szép baladást mutat. Az alsó nógrádi három körnök-
ségben (a szécsényi, sziráki és szügyi körben), a vallást kivéve 
valamennyi tantárgy magyar nyelven taníttatik, néhány iskola 
kivételével; a felső nógrádi öt körnökségben (dobrocsi, abelovai, 
turopolyai és balassagyarmati körben,) melyeknek népessége tót, 
jár t ez évben iskolába nem magyarajku gyermek 3745. — 
Ezek közül megtanult magyarul olvasni 2656 (70%), olvasni, irni 
2482 (66°/0), olvasni, irni, beszélni 1252 (33%). — A zólyomi 
főesperes részletes kimutatást küldött be, melyből azt vettem ki, 
hogy a magyar nyelv az ismétlő iskolában is, kivéve a zólyom-
városi kört, hol a körlelkész annak taníttatását a jövőre nézve szigo-
rúan meghagyta annál is inkább, mert az esperességileg elrendelve 
van, taníttatott. Nem csak városi, de falusi iskolákban is több-keve-
sebb tantárgy magyarul taníttatott hol kitűnő, hol dicséretes, hol 
kielégitő eredménynyel; de általában, igy szól a jelentés, „az összes 
körlelkészi jelentések a magyar nyelvi tanításra vonatkozólag ugy 
annak terjedelmét, mint eredményét illetőleg az előző évekhez képest 
határozottan örvendetes haladást jeleznek." 



62 

Végre jelentve, hogy a kerületi magyar olvasó könyv ezen üt 
esperességnek még csak igen kevés iskolájába van behozva, vagyok 
kiváló tisztelettel Körmöczbányán, 1886. szept. 21-én. 

a nagyméltóságú és főtisztelendő kerületi gyűlés alázatos szolgája 

Raab Károly 
kerül, népisk. biz. elnök. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek és egész terjedel-
mükben a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatnak. 

Utasíttatnak a felső tankerületbeii fŐesperes urak, 
hogy a kerületi magyar olvasókönyvnek a népiskolákba 
való behozatalára szigorúbban őrködjenek. 

Egyúttal az iskolai elöljáróságoknak az iskolai 
mulasztásokat illetőleg figyelmükbe ajánltatik a népiskolai 
törvény 53. §-ának szemmel tartása. 

27. A kerületi magyar olvasó könyv kiadása iránt a Hornyánszky 
Viktor budapesti czéggel kötendő szerződésre nézve jelenti elnöklő 
püspök úr, hogy a nevezett czég hajlandó a tavalyi kerületi köz-
gyűlés 33-ik pontjaiban előirt feltételeket elfogadni, ha viszont a 
kerületi közgyűlés beleegyezik abba, hogy egy-egy 10.000 példányból 
álló kiadás tiszteletdíja 300 frt helyett 250 frtban állapíttatnék meg. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi, beleegyezik 
a tiszteletdíjnak egy-egy kiadás után 250 fr tra való leszállí-
tásába és a szerződés megkötésére felkéri püspök urat és 
a kerületi jegyző Králik Lajos urat. 

28. Az egyházi perrendtartás és a fegyelmi eljárás tárgyában 
jelenti elnöklő felügyelő úr, hogy a tavalyi kerületi közgyűlés 30-ik 
pontjában kiküldött bizottság munkálataiban annyira haladt, hogy 
ugy a polgári perrendtartásra valamint a fegyelmi eljárásra nézve 
a javaslatok elkészültek. Azonban idő hiánya miatt nem lehetett e 
javaslatokat az esperességekkel közölni, és igy azok a kerületi 
közgyűlésnek az esperességek észrevételeivel csak a jövő eszten-
dőben lesznek bemutathatok. 

Tudomásul vétetik. 

29. Ezek után bemutattatnak a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztériumnak és egyéb hatóságoknak a lefolyt esztendőben 
a püspök úrhoz intézett következe» leiratai: 

1. 1885. aug. 11. 27012. sz. Móricz Gabriella Ilona s Kovács 
Vilma Sarolta irgalmas nővéreknek kiadattak elveszett tanképesítő 
okleveleik jogérvényes másolatai. 

2. 1885. aug. 12. 25164. sz. Bede Lajosnak kiadatott a nép-
iskolai tanítóságra képesítő állítólag elveszett oklevelének jogérvényes 
másolata. 
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3. 1885. aug. 17. 19074. sz. Elrendeltetik, hogy a Mária 
Terézia-féle s a jövedék-birsági alapokból ösztöndíjt élvező tanulók 
kimutatása, az egyetemi nyomdában kapható rovatos iveken történjék 
minden tanév elején a beiratások után, azután január s junius hó 
végével s ezen kimutatás az önálló tanintézetek részéről terjesztessék 
fel közvetlenül a m. kir. pénzügyminisztériumhoz. 

4. 1885. aug. 10. 28696. sz. A közegészségi felügyelők kikülde-
tésére vonatkozólag. 

5. 1885. október 6. 37725. sz. Értesítés arról, kik bízattak 
meg a kerületbeli fő- s algymnásiumokban az állami főfelügyelet 
gyakorlásával. 

6. 1885. szept. 18. 30997. sz. Tudomásul vétetik a püspöki 
engedély, hogy Somogyi Béla két tantárgyból teheti a javitó vizsgá-
latot. 

7. 1885. szept. 30. 37724. sz. A középiskolai bizonyítványi 
másolatok kiállítása s kiadása körüli eljárás szabályozása. 

8. 1885. október 12. 36573. sz. ' Klein István volt újvidéki 
tanulónak megengedtetik az elégtelen osztályzat javítása a szarvasi 
főgymnasiumnál. 

9. 1885. október 12. 31458. sz. Jánossy Pál és Gaal István 
aszódi tanulóknak megengedtetik a javitó vizsgálat két tantárgyból. 

10. 1885. okt. 16. 36230. sz. Magvassy Pál és Mihály „szemlél-
tető szekrénye" a népiskolák számára ajánltatik. 

11. 1885. okt. 22. 40220. sz. Pausch Jánosnak kiadatott állí-
tólag elveszett képesitő oklevelének másolata. 

12. 1885. okt. 12. 39205. sz. Mittelmann Józsefnek kiadatott 
elveszett tanítóságra képesitő oklevelének másolata. 

13. 1885. nov. 4. 43166. sz. a szécsényi egyház felségfolyamod-
ványára véleményes jelentés kéretik. 

14. 1885. okt. 27. 41160. sz. Werner Gyula folyamodványára, 
hogy a budapesti ág. hitv. főgymnasiumnál letehesse a vizsgákat, 
véleményes jelentés kéretik. 

15. 1885. nov. 9. A „művészi ipar" czimü lap pártolása ajánl-
tatik. 

16. 1885. nov. 4. 5347. sz. Barts Mihály II. osztályú lelkészszé 
kineveztetett a tartaléknál. 

17. 1885. nov. 5. 1735. sz. A „magyar állam közigazgatási 
térképére" az előfizetés meghosszabbíttatott nov. 15-kéig. 

18. 1885. nov. 9. 43316. sz. Megengedtetett, hogy Gompersz 
Fülöp a tanév elején tehesse le a vizsgát a budapesti főgymnásiumnál. 

19. 1885. nov. 11. 1863. sz. Mozgósítás esetén csakis azon 
tanárok és tanítók hagyhatók meg állomásaikban, kik részint állá-
suknál fogva, részint mint a tantárgyuk egyedüli és semmi körül-
mények között sem helyettesíthető előadói, a tanítás érdekében 
mulÍratlanul szükségesek ; ily értelemben terjesztendő be a közlött 
rovatos példány alakjában az illetők névjegyzéke. 
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20. 1885. nov. 10. 43810. sz. A százdi egyliáz felségfolyamod-
ványára véleményes jelentés kéretik. 

21. 1885. nov. 11. 44285. sz. Az ikladi fiókegyház felség-
folyamodványára véleményes beható jelentés adandó. 

22. 1885. nov. 14. 44734. sz. Werner Gyulának megengedte-
tik, hogy a rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnásiumra érvényesen engedé-
lyezett magánvizsgálatot, a budapesti ág. hitv. ev. fögymnásiumon 
tehesse le. 

23. 1885. okt. 20. 40444. sz. A hradistyei egyházközségnek 
legkegyelmesebben adományozott 150 forint átküldetik továbbítás 
végett. 

24. 1885. okt. 18. 40351. sz. Gomperz Károly folyamodvá-
nyára, ha vájjon megengedhető-e neki a gymnásium I. osztályának 
tantárgyaiból a vizsga letétele, véleményes jelentés kéretik. 

25. 1885. nov. 18. 45851. sz. A középiskolákra vonatkozó 
kimutatás a bemutatott rovatos ívek szerint sürgettetik. 

26. 1885. nov. 20. 45704. sz. Kéretik valamely Zenta köze-
lében lakó lelkész megjelölése, a kinél egy a zentai községi algym-
násium II. osztályába járó ág. hitv. ev. növendék a vallásvizsgát 
letehesse. 

27. 1885. nov. 20 44901. sz- Megsürgettetik a javító érettségi 
vizsgálatok helyének s idejének közlése, hogy a kormány képviselői 
idejekorán kiküldhetők legyenek. 

28. 1885. nov. 16. 43891. sz. Részletes jelentés kéretik azon 
intézkedésekről, a melyek a közegészségtan előadása érdekében, az 
alattas közintézetekben tétettek. 

29. 1885. szept. 27. Felhívás a Buda visszavételére vonatkozó 
történelmi kiállításban való részvételre. 

30. Az orsz. statisztikai hivataltól 1885. nov. 11. 12526. sz. 
Leküldetnek az 1885. évre vonatkozó népmozgalmi adatok felvéte-
lére szolgáló füzetek 300 példányban azon megkereséssel, hogy 
minden egyház annyi füzettel látandó el, a hány járás területére 
kiterjed lelkészkedése s a czímlapon elősoroltassanak az anyaegy-
házhoz tartozó fiók- s leányegyházak, akár előfordult bennök nép-
mozgalmi adat, akár nem. 

31. 1885. nov. 30. 437. sz. Benka Gyula, a szarvasi főgymn. 
igazgató tanára jelenti, hogy intézetüknél Neumann Jenő, mint szak-
ember adja elő az egészségtant. 

32. 1885. nov. 7. 41890. szám. Ajánltatik a Mehner Vilmos 
kiadásában megjelent „Altalános iskolai Atlasz" népiskolai haszná-
latra 

33. 1885. decz. 1. 45912. sz. Micsovszky Mihály salkovai 
tanitó képesítéssel nem birván, sürgős intézkedés kéretik, helyének 
képesített tanítóval való betöltésére. 

34. 1885. decz. 2. 202. sz. Breznyik János a selmeczi lyceum 
igazgatója jelenti, hogy ez idő szerint nincs kinek előadni a köz-
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egészségtant a tanítóképzőben, jövőben pedig készséggel fog arról 
gondoskodni. 

35. 1885. decz. 2. 45712. sz. Megsürgettetik a b.-csabai tanyai 
iskolák törvényszerű állapotba helyezése s fokozatos rendezése. 

36. 1885. decz. 5. 47544. sz. Dr. Medveczky Frigyes kikül-
detik kormányképviselőül a bpesti ág. liitv. ev. főgymnasiumhoz. 

37. 1885. decz. 2. 46607. sz. A Besán József-féle középiskolai 
ösztöndíjakra vonatkozó pályázatnak egyik példánya beküldetik 
közzététel végett. 

38. 1885. aug. 20. 17508. sz. Az osztrák-magyar monarchiának 
a bécsi cs. kir. katonai földrajzi intézet által kiadott térképe, iskolai 
használatra, iskolák és tanárok által 3 0 % árleengedés mellett meg-
rendelhető az illetékes iskolai hatóság utján. 

39. 1885. nov. 26. 31221. sz. Kunszt Károly somorjai tanító 
által kitömött állatok, taneszközül ajánltatnak. 

40. 1885. nov. 13. 28862. sz. Szigorúan meghagyatik az anya-
könyvek két példányban való vezetése s az egyik példánynak törvény-
szabta hitelesítés mellett, minden év végén az illető törvényhatóság 
levéltára számára való kiszolgáltatása. 

41. 1885. decz. 11. 48170. sz. Petresen Miklós folyamodvá-
nyára, hogy az érettségi vizsgálatot a szarvasi főgymnasiumon 
tehesse, véleményes nyilatkozat kéretik. 

42. A békésmegyei főispántól. 1885. decz. 14. 1572. sz. Érte-
sítés, hogy a b.-csabai tanyai iskolák megnyithatók. 

43. 1885. decz. 15. 48385. sz. A százdi folyamodó egyháznak 
0 felségétől 100 frtnyi segély adományoztatott. 

44. 1885. decz. 15. 48386. sz. A szécsényi egyháznak ado-
mányozott 0 felsége 200 frtot. 

45. 1885. decz. 9. 47281. sz. Ajánltatik a „Művészi ipar" czímü 
szakfolyóirat különösen a fő- s középiskoláknál való járatása. 

46. 1885. decz. 16. 43556. sz. Jóváhagyó tudomásul vétetik 
Kutlik Wladimir VII. oszt. tanulónak kizáratása pánszláv üzelmek 
miatt, az összes hazai középiskolákból. 

47. 1885. okt. 16. 31546. sz. A békésmegyei közigazgatási 
bizottság a b.-csabai tanyai iskolák bezáratására vonatkozó határo-
zata feloldatik. 

48. Országos m. kir. statisztikai hivatal 1885. decz. 14. 14141. 
sz. Kéretik a népmozgalmi betöltött füzetek beküldése márcz. 15-ig. 

49. 1885. decz. 22. 50292. sz. Ő felsége az ikladi fiókegy-
háznak iskolaépítkezésre magánpénztárából 100 frtot legkegyelme-
sebben engedélyezni méltóztatott. 

50. 1885. decz. 13. 37001. sz. Jóváhagyó tudomásul vétetik 
Kovács András, a rozsnyói főgymnásium VI. osztályú tanulójának 
kizáratása a hazai összes középiskolákból, sikkasztás s lopás bűn-
tényei miatt. 
2 
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51. 1885. decz. 16. 48659. sz. Häckel Saroltának elveszett 
tanítónői oklevelének másolata kiadatott 

52. 1885. decz. 23. 50804. sz. A középiskolák az 1884/5. évre 
szóló értesítőknek mielébbi felterjesztése kéretik. 

53. 1886. jan. 7. 49602. sz. Közöltetik Vermes Lajos duna-
radványi h. h. ev. tanító ellen folyamatban volt bűnügyben hozott 
ítélet. 

54. 1886. jan. 8. 566. sz. Schlesinger Náthán nagytapolcsányi 
rabbi-jelölt azon folyamodványára, hogy a beszterczebányai algym-
násinmnál a 4 alsó osztály tantárgyaiból magánvizsgálatot tehessen, 
véleményes nyilatkozat kéretik. 

55. 1886. jan. 7. 51146. sz. Petresen Miklósnak megenged-
tetik az érettségi vizsga letétele a szarvasi főgymnásiumnál. 

56. 1885. decz. 17. 42697. sz. A rokkantsági nyugdíjban vagy 
egyéb pótdíjban részesített, avagy a rokkantak házának ellátási 
állományába felvett katonák nyug-zsoldilletékéből, az ezekről szóló 
nyugtatványok láttamozásáért avagy az életbenlétet és a tartózkodási 
helyet előtüntető igazolásért, nem szabad munka és fáradozási 
díj fejében bármily csekély összeget is követelni. 

57. 1886. jan. 13. 1357. sz. Az aszódi algymnásium pártfogó-
ságának kérelme államsegélyért, a rendelkezésre álló csekély java-
dalom miatt nem volt a miniszter által figyelembe vehető. 

58. 1886. jan, 20. 1126. sz. Micsovszky Mihály salkovai tanító, 
képesítéssel nem biryán, állomásán a jelen tanéven túl semmi körül-
mények között nem maradhat. 

59. 1885. decz. 27. 16374. sz. Ritter Istvánnak kiállíttatott a 
fiumei m. kir. kereskedelmi akadémiánál nyert érettségi bizonyítvány 
másolata. 

60. 1886. jan. 26. 1907. Adler Ede a szegedi főgynm. VII. 
oszt. tanulója, lopási bűntény miatt kizáratott az összes hazai közép-
iskolákból. 

61. 1886. jan. 23. 3136. sz. Kéretnek a tanítóképzők 1884/5 . 
évi állapotára vonatkozó adatok febr. 20-ig. 

62. 1886. jan. 26. 458. sz. Megküldetik a közoktatás állapo-
táról szóló miniszteri 14 jelentés. 

63. 1886. jan. 7. 4162. sz. Schlesinger Náthán rabbi-jelöltnek 
megengedtetik az algymnásium 4 alsó osztályának tananyagából a 
beszterczebányai algymnásiumnál a magánvizsgálatot két izben letenni. 

64. A 6. hadtest cs. kir. parancsnokságától 1886. február 8-án. 
Riszdorfer János kineveztetett II. osztályú tábori lelkésznek a tarta-
léknál. 

65. 1886. febr. 15. 6988. sz. Kuleszeky Ernő kineveztetett 
barsmegyei kir. tanfelügyelőnek ideiglenes minőségben. 

66. 1886. febr. 19. Ebner Károly folyamodványára, hogy a 
pesti ev. főgymnásiumnál tehesse le mint magántanuló a 7. és 8-ik 
osztály tantárgyaiból a vizsgákat, véleményes jelentés kéretik. 
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67. 1886. febr. 15. 37218/85. sz. A békés-csabai s a szarvasi 
gymnásiumok helyiségei elégteleneknek jeleztetnek. Bekivántatnak: 
a) az épületek ra jzai ; b) a tanárokra vonatkozó minősítvényi táblá-
zatok s egyéb okmányaik; c) hatósági bizonyítvány arról, kik szol-
gáltak a tanárok közül az 1883. évi aug. 20-ika előtt legalább 3 
évig, mint rendesek; d) jelöltessék meg határozottan az egyház-
község mely más tanintézeteiben működnek, a szak- s óraszám kitéte-
lével. Kéretik szigorú felügyelet arra, hogy oly hazafiatlan törekvés 
és hatás jövőben ne ismétlődjék, mint a milyeneket a kormány meg-
bízottja a 8-ik osztály magyar nyelvű dolgozataiban észlelt. Végre 
sürgettetik az egyes tanintézetekre vonatkozó bekivánt adatok föl-
terjesztése. 

68. 1886. febr. 6. 138. ein. sz. Ajánltatik a Petrovszky József 
békés-csabai kir. aljárásbiró által szerkesztett mű, czíme: „A köz-
igazgatási törvények és rendeletek kézi könyve." Kapható Lepage 
Lajos könyvkereskedőnél B.-Csabán. — A 6 kötet előfizetési ára 
8 frt 40 kr. 

69. 1886. febr. 15. 1304. sz. Orszg. stat. hivatal. — Kéretik 
az értesítés arra nézve: Mely anyaegyházak, továbbá fiók- és leány-
egyházak keletkeztek 1885-nek folyamán s ez utóbbiak hová csa-
toltattak ; — esetleg nemleges tudósítás. 

70. 1886. febr. 23. 8434. sz. Szieber Ede tankerületi újonnan 
kinevezett főigazgató megbizatik Nuber Sándor elhalálozása folytán 
a selmeczi s beszterczebányai gymnásiumok hivatalos látogatásával. 

71. 1886. febr. 26. 344. ein. sz. 0 Felsége legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott Kovács Andor pilisi ev. tanítónak a sikeres 
működés elismeréseül a koronás ezüst érdemkeresztet. 

72. 1886. febr. 24. 6868. sz. Csánky Viktor pest-pilis-solt-
kiskúnmegyei kir. segédtanfelügyelő állomásán megerősíttetett. 

73. 1886. márcz. 1. 7178. sz. Sürgős intézkedés kéretik, hogy 
a zólyommegyei badini iskolánál a második tanítói állomás, melynek 
jövedelme törvényellenesen az egyház adósságainak törlesztésére for-
díttatik, — képesített egyénnel mielőbb betöltessék. 

74. 1886. febr. 25. 7849. sz. Stark Dezső, Krebs Gyula III . 
s Bogdán Aurél V. osztálybeli szarvasi tanulóknak megengedtetik a 
kért osztályösszevonás, hogyha a tanévet jeles osztályzattal végzik. 

75. 1886. márcz. 5. A püspök úr felterjeszti a békés-csabai 
algymnásium tanáraira vonatkozólag a bekivánt adatokat. 

76. 1886. márcz. 1. 8140. sz. Varjassy Árpád aradmegyei kir. 
tanfelügyelő állásában megerősíttetik. 

77. 1886. márcz. 1. 9236. sz. A torontálmegyei kir. segéd-
tanfelügyelői állomásra Eötvös Károly Lajos neveztetett ki. 

78. 1886. febr. 26. 8060. sz. Értesítés, hogy Balassa István 
V. oszt. tanuló a pesti evang. főgymnásiumnál Besán György-féle 
150 frtos ösztöndíja, előléptetése folytán 200 írtra emeltetett. 

79. 1886. márcz. 3. 85. ein. sz. A temes-béga völgyi vízszabá-
5* ' 



68 

lyozó-társulat által kibocsátott 100, 1000 s 5000 frtos kötvények a 
pénzügy minden ágazatában üzleti biztosítékul s bánatpénzül elfo-
gadhatók. 

80. 1886. márcz. 2. 47107/85. sz. Megkeresés, hogy a kerü-
letben s a középiskolák gyűjteményeiben netalán előforduló, a Buda-
vár visszavételére vonatkozó történelmi tárgyak, összeirassanak s az 
ezekről szóló jegyzék Majláth Béla, a nemzeti muzeum egyik könyv-
tári őréhez mielébb beküldessék. 

81. 1886. márcz. 17. 10317. sz. Ebner Sándornak megenged-
tetik, hogy a folyó tanév végén a VII. , a jövő tanév elején pedig 
a VIII. osztály tárgyaiból magánvizsgát tehessen a pesti ev. főgym-
násiumnál, siker esetén leteheti az érettségit a selmeczbányai ev. 
főgymnásiumnál a jövő tanév elején ott megtartandó pót-érettségi 
vizsgálatok alkalmával. 

82. 1886. márcz. 15. 10532. sz. Fölhívás, hogy Budapesten az 
I. s III., Szarvason az I. osztálynál jövőben párhuzamos osztály állít-
tassék fel. 

83. 1886. márcz. 16. 11070. sz. Tudakozódás az iránt, ha vájjon 
az ösztöndíjasokról szóló rovatos értesítő egyik példánya a m. kir. 
pénzügyminisztériumhoz átküldendő-e ? 

84. 1886. márcz. 27. 9939. sz. Értesítés az iránt, hogy Horváth 
János b.-csabai algymn. igazgató a tanképesítő vizsgálat alól fel-
mentetik ; Szemere Bertalanra nézve pedig, ki tanképesítő oklevél-
lel bír, a további intézkedés szüksége fenn nem forog. 

85. 1886. márcz. 25. 420. elli. sz. O Felségének a katonai 
földrajzi intézet által készített arczképe a tanintézetek részére és 
kedvezményes áron megrendelhető. — Díszkiadás 1 frt, chinai papí-
ron 50 kr. 

86. 1886. márcz. 20. 9456. sz. Az érettségi vizsgálathoz kor-
mányképviselőül kiküldetik dr. Medveczky Frigyes a budapesti, a 
szarvasi és selmeczbányai főgymnásiumokhoz pedig Scholtz Ágoston 
egyet. ny. r. tanár. 

87. 1886. márcz. 22. 51773/85. sz. A soproni Csöndes-féle tan-
s nevelőintézet megkapta az 188 5/6. és 1880/7 . tanévre a gymnásium 
6. osztályára vonatkozó nyilvánossági jogot. 

88. 1886. márcz. 30. 12779. sz. Jóváhagyó tudomásul vétetik 
a püspök azon intézkedése, hogy a beszterczebányai kir. főgymná-
siumba járó evang. tanulók hitoktatását Varga Mihály gymnásiumi 
tanárra bizta. 

89. 1886. april 8. 14353. Megengedtetik, hogy Kovy Béla m. 
kir. pénzügyi közigaz. bírósági díjnok, a budapesti evang. főgyraná-
siumon a tanév végén, a 7. s 8. osztályról magánvizsgálatot s ennek 
sikerültével érettségi vizsgálatot tehessen. 

90. 1886. april 9. 43624/85. sz. Közöltetik a főt. püspök úrral, 
hogy a beszterczebányai algymnásium ily alakban többé fenn nem 
állhat; az illető pártfogóság tudomására pedig hozandó, hogy a kifő-
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gásolt tanitézet a középiskolai törvény 53. §-a értelmében ezennel 
megintetik, — hogy igyekezzék a kifogásolt tanitézetet a legrövi-
debb idő alatt a törvény követelményeinek teljesen megfelelő álla-
potba helyezni. 

A selmeczbányai főgymnásiumot illetőleg pedig bekivántatnak 
1. az épület rajzai tüzetes elbírálás czéljából; 2. valahány tanár 
minősítvényi táblázata s okmányaik, hogy megállapítható legyen 
tanítási jogosítottságnk; 3. hatósági bizonyítvány azokról, kik az 
1883. éyi aug. 20-ika előtt legalább 3 évig szolgáltak, mint rendes 
tanárok; 4. nyilatkozat az utóbbi tanárok részéről, hogy eddigi 
működésök alapján, mely tantárgyakból kívánják magokat tanításra 
jogosítottaknak tekinteni; 5. határozottan jelöltessék meg, kik van-
nak közülök az egyház-község egyéb tanitézeteiben netalán elfoglalva 
s hetenkénti hány órában? 

91. 1886. ápr. 6. 2585. sz. A „Magyarországi tiszti czím- s 
névtár" egyik példánya beküldetik betekintés, esetleg megvétel 
végett (Ara 4 frt). 

92. 1886. ápr. 9. 12600. sz. A szarvasi főgymásiumra követ-
kező megjegyzéseit teszi a miniszter: A természetrajzi s természettani 
szertár elégtelen, kísérleti teremről is kell gondoskodni. A torna-
csarnok tervrajza is bemutatandó. A tanintézet következő rendes 
tanárait, u. m.: Benka Gyulát, Del hányi Zsigmondot, Kicska Dánielt, 
Lányi Gusztávot, Mihályfi Józsefet, Szemian Dánielt, Szendi Györ-
gyöt fölmenti a képesítő vizsgálat alól; Chovan Károly, Kutlik Endre, 
Moravcsik Géza és Neumann Jenő rendes tanárokra nézve intézke-
dés szüksége fenn nem forog; dr. Zsilinszky Endre azonban a tanári 
vizsgálatok két év alatt leendő letételére köteleztetik s Mocskónyi 
József tanártól bekivántatik az egyetemi értesítő helyett, a valódi tanári 
oklevél. Neumann Jenő s Kicska Dániel tanárok pedig, miután a 
tanítóképzőben vannak inkább elfoglalva, rendes gymn. tanároknak 
nem tekinthetők, hanem inkább csakis óraadóknak, a miért is kívá-
natos, hogy ezen visszás helyzet orvosoltassék. 

93. 1886. márcz. 22. 10566. sz. A soproni Lahne-féle tan- s 
nevelőintézet a nyilvánossági jogot az 188 6/7. tanévre csakis a gyrn-
násium hat osztályára nyerte. 

94. A 4. hadtest parancsnokságától 1886. ápr. 25. 3703. sz. 
Értesítés, hogy Pezvesz Gyula II. osztályú tábori lelkésznek kine-
veztetett a tartaléknál. 

95. 1886. ápr. 9. 14234. sz. A cs. és kir. katonai nevelő- és 
képzőintézetbe való felvétel iránt kiadott s a m. kir. honvédségi 
Ludovika-Akadémiában betöltendő alapítványi helyek iránt kibocsá-
tott pályázati hirdetmény, a középiskolákhoz való eljuttatás végett. 

96. 1886. ápr. 10. 13854. sz. A katonai nevelő és képző inté-
zetekben az 188g/7. tanév kezdetétől betöltendő magyar alapítványi 
helyekre vonatkozó hirdetmény. 
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97. 1886. ápr. 28. 13244. sz. A m. kir. pénzügyminiszter párt-
fogásához tartozó ösztöndíjasok félévi rovatos kimutatása kéretik. 

98. 1886. ápr. 23. 15413. sz. Értesítés, hogy Győry Lóránd 
a budapesti ev. főgymnásium 5. oszt, tanulója az 188 5/6. tanév 
kezdetétől kapja a Besán József-féle alapból az évi 100 forintos 
ösztöndíjat. 

99. 1886. ápr. 15. 11891. sz. Megküldetett a reáliskolai tan 
tervhez tartozó utasítás több példányban. 

100. 1886. ápr. 26. 16495. sz. Megküldetett a cs. kir. hadi-
tengerészethez felveendő hadapródokra vonatkozó pályázat a teljes 
középiskoláknál való közzététel végett. 

101. 1886. máj. 14. 935. ein. sz. Elismertetik a Quirsfeld 
Nándor volt cservenkai lelkész hagyatékában talált koronás arany 
érdemkereszt átvétele. 

102. 1886. ápr. 26. 13193. sz. Megengedtetik Dienes Péter 
„Magyar olvasókönyvének" (alsó fokú kereskedelmi iskolák számára 
Miskolcz, 1885.) s Indali Péter új szerkezetű A-B-C-nek (22-dik 
kiadás, Kolozsvár 1884.) használata. 

103. 1886. máj. 3. 18745. sz. Megküldettek a középiskolák 
1885/6. évi állapotának kimutatásához szükségelt rovatos ivek, az 
ezekre vonatkozó utasítással. 

104. 1886. máj. 12. 19080. sz. Értesítés, hogy az adóhivatal 
utasíttatott a törvényhozásilag megszavazott javadalomból, a kerü-
letet megillető 5000 frtot kifizetni. 

105. 1886. máj. 17. 16274. sz. Scholcz Ágoston egyetemi tanár 
helyett megbizatik dr. Medveczky Frigyes a kormány képviseletével 
a Selmeczen tartandó érettségi vizsgálatoknál. 

106. 1886. máj. 20. 19955. sz. Havas József selmeczbányai 
VII. oszt. tanuló megkapta a váczi Mária-Terézia-féle évi 120 frtos 
ösztöndíjat. 

107. 1886. máj. 25. 18448. sz. Beküldetik a váczi káptalani 
helynök jelentése, vonatkozással azon panaszra, melyet főt. püspö-
künk a mogyoródi r. k. plébános ellen emelt, illetéktelen elkeresz-
telés és temetés miatt — netaláni észrevételek megtétele végett. 

108. 1886. május 25. 19962. sz. Elrendeltetik Kőhegyi Mihály 
és Kis Katalin házastársak 1886. évi inárcz. 16-án Apostagon szüle-
tett s tévesen Sándor név alatt anyakönyvezett leánygyermekek 
nevét Zsófira kiegészíteni. 

109. 1886. máj. 10. 17157. sz. Felhívás, hogy a rajzoktatás-
hoz szükséges gipszminták első sorban a budapesti I. kerületi állami 
elemi s polgári iskola tanítóképzővel kapcsolatos s a minisztérium 
által felállított gipszöntőmíihelyből szereztessenek be. — Illusztrált 
árjegyzék 50 kr. Krisztina-város, győri-út, 

110. 1886. máj. 29. 21070. sz. A rákos-palotai egyházközség 
felségfolyamodványára kéretik beható nyilatkozat megadása. 
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111. 1886. jun. 24. 24995. sz. Felkéretik a főt. úr, hogy meg 
ne engedje, hogy bárki is élete 14. éve betöltése előtt a tanítókép-
zőbe felvétessék, avagy bárki is 18 éves kora előtt tanitónői okle-
velet szerezhessen. 

112. 1886. jun. 4. 21946. sz. Tudósítás, hogy a selmeczbányai 
adóhivatal utasíttatott az ev. lyceumnak a 4000 frtnyi rendkívüli 
segélyt kifizetni az 1886/7. tanévre is. 

113. 1886. jun. 5. 14135. szám. Kéretik értesítés, ha vájjon 
felállíttatott-e Budapesten a főgymnásiumnál az I. s III . s Szarvason 
az I. párhuzamos osztály? 

114. 1886. jun. 5. 746. elli. sz. A postatakarékpénztár ismer-
tetése s mennél tágabb körben való támogatása kéretik. 

115. 1886. jun. 12. 1042. ein. sz. Figyelembe ajánltatik az 
„Országos erkölcsnemesítő egyesület", melynek czélja az erkölcsi-
ségnek és a vallásosságnak, nem különben a honszeretet és a test-
vériségnek úgy a magán, mint a közéletben előmozdítása s terjesz-
tése. Elnöke báró Sennyey Pál. 

116. 1886. jun. 1. 16460. A Verédy Károly által szerkesztett 
„paedagogiai encyclopaedia", isk. könyvtárak számára való megszer-
zése ajánltatik. Budapest, Athenaeum. Kedvezményes ára 5 forint 
bekötve. 

r 
117. 1886. jun. 1. 8138. sz. Értesítés, hogy a szügyi egy-

házat illető 836. sz. 270 frt névértékű szőlődézsma váltsági kötvény 
kisoroltatott. 

118. 1886. máj. 27. A negyedik hadtest parancsnokságától 
4872. sz. Értesítés, hogy Illgen Antal II. osztályú tábori pappá 
kineveztetett a tartaléknál. 

119. 1886. jun. 25. 17592. sz. A budapesti főgymnásiumra 
vonatkozólag követeltetik 1. az épület rajza, 2. a tanárok minősit-
vényi táblázata s okmányaik, 3. hatósági bizonyítvány azokra nézve, 
a kik az 1883. évi augusztus 20, előtt legalább 3 évig működtek 
mint rendes tanárok s 4. határozott megjelölése annak, ha vájjon 
egyesek közűlök viselnek-e más fizetéses hivatalt avagy el vanuak-e 
foglalva az egyházközség más tanintézeteiben. 

120. 1886. jun. 30. 23905. sz. Megsürgettetik a bulkeszi egy-
házban 436 mindennapi tanköteles mellett, a 4-ik tanítói állomás 
szervezése. 

121. 1886. jun. 15. 21393. sz. Felkéretik a főt. püspök úr, 
szíveskedjék intézkedni, hogy minden alattas iskola megszerezze a 
m. kir. államnyomdából a) a község helyrajzi térképét, b) Posner 
Károly Lajostól a megye fali térképét, c) az egyetemi nyomdából 
Magyarország, a monarchia és a föld egyes részeinek fali térképeit. 

122. 1886. jun. 28. 23657. sz. A lőcsei k. kath. főgymnásium 
következő tanulói: Srobár Lőrincz, liptm., Trizna Márton árvám., 
Hajdúk József árvám., Folkmann Vendel liptóm.. Radlinszky Emil 
árvám., Szkresák Ferencz árvám., Felix Flórián liptóm. pánszláv 
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üzelmek s ezek terjesztése miatt az ország összes iskoláiból, továbbá: 
Knyasoviezky András liptóm., Srobár György liptóm. ugyancsak 
ezen üzelmek miatt a beszterczebányai, pozsonyi és kassai tankerü-
letek középiskoláiból s az ezen területen fekvő tanítóképzőkből, végül 
Filek József árvám., Mayercsák József árvám, a lőcsei két közép-
iskolából ugyanezen üzelmek miatt kizáratnak. 

123. 1886. jul. 8. A 7. hadtest parancsnokságától 4018. sz. 
Értesítés, hogy Povázsai András és Ságul y János II osztályú tábori 
lelkészeknek kineveztettek a tartaléknál. 

124. 1886. jul. 8. 17390. sz. Sürgettetik az ismétlő iskolák 
szervezése a bácsujfalusi, feketehegyi, jareki, petrováczi, pivniczai, 
szeghegyi és újvidéki elemi iskoláknál, a bácsujfalusi egyházban pedig 
a második tanítói állomás szervezése, a tankötelesek nagy száma miatt. 

125. 1886. jul. 3. 14517. sz. Kéretik haladék nélküli intéz-
kedés, hogy jövőben a portomentes levelek és küldemények az állam 
hivatalos nyelvén czímeztessenek. 

126. 1886. junius 9. 22367. sz. Kéretnek a tanítóképzők 
1885/6. tanévi állapotára vonatkozó statisztikai adatok, a megküldött 
rovatos ivek felhasználásával szept. 15-kéig. 

127. 1886. jul. 5. 25761. sz. 0 Felsége adományozott a rákos-
palotai egyháznak iskola és tanítói lak építésére 100 frtot. 

128. 1886. jul. 19. 25792. sz. A miniszter elrendeli a buda-
pesti főgymnásium 1. osztályához egy párhuzamos osztály felállítását, 
a III . osztályra nézve pedig, hogy abba több 60 növendéknél fel 
ne vétessék. 

129. 1886. jul. 6. 35135/1885. sz. Megküldetett egy könyv-
jegyzék a középiskolák tanári könyvtárai számára. 

130. 1886. jul. 19. 28214. sz. Boróczy Ferencz azon folyamod-
ványa, hogy Dezső fia két tárgyból javító vizsgát tehessen, vélemé-
nyezés végett leküldetik. 

131. 1886. jul. 5. 21596. Szigorúan kitiltatnak az isk. hasz-
nálatból s ál talában: Popa György: „Istoria universala" stb. (Arad 
1882. püspöki nyomda) czímü tankönyve; továbbá dr. Popu Miklós 
által szerkesztett „Geografi a ungarici si elemente din geografi a 
generala" (Brassó 1877. Gött nyomdája); Tuducesku János által 
szerkesztett „Introducere in geografie" (Arad 1881. Réthy Lipót 
nyomdája); Thot A. J . F. által tervezett s rajzolt „Magyarország 
— szerb vajdaság stb. térképe" (Arad, Bettelheim testvérek tulaj-
dona) ; végre Holle L, által rajzolt és kiadott „Schulwand Karte 
von Europa" (Wolfenbüttel), melyen Magyarország nincsen önállóan 
feltüntetve. 

132. 1886. jul. 19. 1463. ein. sz. A mármarosi só-vasút rész-
vénytársaság elsőbbségi kötvényei biztosítékul elfogadhatók. 

133. 1886. jul. 14. 1132. ein. sz. Ajánltatik a Romániával 
fennállott szerződés megszűnte által válságba jutott határszéli iparo-
sok pártolása, készítményeik vásárlása által. 
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134. 1886. jul. 2. 1065. ein. sz. Ajánltatik a vörös-kereszt 
egylet igazgatóságának védnöksége alatt alakult művállalat, mely 
a legmagasabb udvar tagjainak arczképeit a vörös-kereszt-egylet 
javára árusítja. Egy arczkép 6 frt, a keret 3, 4 s 6 frt. Buda-
pest, II. Lánczhíd-útcza 1. sz. 

135. 1886. jul. 19. 28229. sz. Kéretik Pillicli Ferencz szüle-
tési bizonyítványa. 

136. 1886. jul. 26. 29269. sz. Pántos János folyamodványa, 
hogy két tantárgyból javító vizsgát tehessen, leküldetik véleménye-
zés végett. 

137. 1886. jul. 28. 29358. sz. A selmeczi, budapesti, szarvasi 
s beszterczebányai gymnásiumoknak visszaküldetnek a statiszt. ivek 
helyreigazítás végett. 

138. 1886. jul. 25. 28621. sz. Ajánltatik dr. Fodor József 
„Egészségtan" czírnli tankönyve (Budapest, Lampel 1886) a könyv-
tárak számára a középiskoláknál. 

139. Löwy Mór folyamodványa, hogy a szeptember havi érett-
ségi vizsgálat helyéül Budapest jelöltessék ki, — véleményezendő. 

140. 1886. aug. 11. 31385. sz. A javító érettségi vizsgálat 
helyéül kitűzetik a selmeczbányai főgymnásium, ideje f. évi szept. 
13-ika, kormány-képviselő Medveczky Frigyes. 

141. 1886. aug. 11. 28247. sz. Intézkedés kéretik, hogy a 
bács-bodroghmegyei' ev. elemi iskoláknál megtartassák a legalább 
8 havi szorgalomidő. 

142. 1886. aug. 8. 30352. sz. Szobi Jónás nemes-oroszi ref. 
tanítónak kiállíttatott elveszett oklevelének másolata. 

143. 1886. aug. 14. 31938. sz. Simon Géza kérvénye, hogy 
szeptember hóban az érettségi vizsgálatot a budapesti ev. főgymá-
ziumnál letehesse, véleményezendő. 

144. 1886. aug. 16. 32028. sz. Kéretnek a szavasi főgymn. 
I. oszt. tantermének méretei. 

145. 1886. aug. 17. 32029. sz. Löwy Mór azon kérelme, hogy 
a javító osztály-vizsgálatot s a teljes érettségi vizsgát kivételesen 
Budapesten tehesse, meg nem engedtetik. 

146. 1886. aug. 17. 32328. sz. Stein Bernát kérvénye, hogy 
szept. vagy deczemberben ismételve érettségi vizsgát tehessen, az 
első alkalommal két tantárgyból bukván, miután az 1883. évi X X X . 
t.-cz. 27. §-ába ütközik, nem vehető tekintetbe. 

147. 1886. aug. 16. 32241. sz. Közöltetik a nagyszebeni m. 
kir. állami főgymnasiumnál a magyar nyelv s irodalom tanszékének 
betöltésére vonatkozó pályázat. 

148. 1886. aug. 10. 31353. sz. Kéretik véleményes nyilatkozat 
Dienes Gábor abbeli folyamodványára, hogy a tanév elején a I l l - ik 
osztály tananyagából a budapesti főgymnáziuranál magán vizsgát 
tehessen. 
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149. 1886. aug. 21. 32679. sz. Simon Géza utasíttatik, hogy 
a javító érettségi vizsgálatot a selmeczi főgymnásiumnál tegye. 

150. 1886. aug. 22. A 7. hadtest parancsnokságától 5083. sz. 
Jeszenszky Ignácz kineveztetett" II. osztályú tábori lelkészszé a tar-
taléknál. 

151. 1886. aug. 23. 33064. sz. Torkos Imre azon kérelmével, 
hogy 3 tantárgyból javító vizsgálatot tehessen, elutasíttatik. 

152. 1886. aug. 23. 32882. sz. Az ösztöndíjas tanulókról szóló 
kimutatás a tanév elején s a tanév végével, az ösztöndíjasok elő-
meneteléről s érdemességéről szóló adatokkal együtt beterjesztendő. 

153. 1886. aug. 27. 33002. sz. A kormöczbányai egyház felség-
folyamodványa, melyben új orgona beszerzésére segélyért esedezik, 
— véleményezendő. 

154. 1886. szept. 1.133508. sz. Dienes Károly budapesti tanuló-
nak meg nem engedtetik a magánvizsgálat letétele, de igenis Pillicli 
Ferencznek — még pedig az I. osztályból. 

155. 1886. aug. 26. 1631. elli. sz. Ajánltatik „Magyarország-
tiszti czím- s névtárának" deczember havában megjelenő 1887. évi 
folyama. 

156. 1886. szept. 7. 5489. Országos m. kir. statiszt. hivatal. 
Kéretik a „Magyarország tiszti czím- s névtárában" felhasználandó 
külön lapon közölt adatok kiigazítása s kiegészítése. 

157. 1886. szept. 8. 34693. sz. Beköveteltetik Dienes Gábor 
I. gymn. osztályáról szóló bizonyítványa. 

158. 1886. szept. 9. 34443. sz. Babescu Mózes g. katli. lelkész 
kérvénye, hogy hasonnevű fia, ki a javító vizsgálaton megbukott, 
másodszori javító vizsgálatra bocsáttassék, nem volt figyelembe vehető. 

159. 1886. szept. 15. 34978. sz. Sürgettetik a balassa-gyar-
mathi egyházhoz tartozó szelestényi leány-egyházban megfelelő iskola-
helyiség szerzése. 

160. 1886. aug 3. 33753. sz. Ajánltatik Bartalus István s 
Gyertyántfy István által szerkesztett „Négyes darabok zsebkönyve 
2-ik kiadásban." 

161. 1886. szept. 3. 26800. sz. A hazai összes tót iskolák 
használatából kiti l tatik: Rizner Lajos által szerkesztett „Krátky 
Zemepis s zvlastnym ohladom na kralovstve uhorské pre III. IV. 
a V. triedu slovenskyeh ludovych skől (Szakolcza 1876.). Ugyan-
azon szerzőtől „Dejepís Uhorska v krátkom vytahu pre slovenské 
ludové skoly" (Szakolcza 1875.). A Rozmarin által szerkesztett 
„Slovenskíj vlastimil" (Szakolcza 1865.), továbbá „ 0 volbách" (Pest 
1872), végre a „Kalendár Koruny ceské" (Prága 1870), ez utóbbiak 
mint fajgyűlöletet ébresztő, a magyar tótiskolák itjusági s népkönyv-
tárakból. 

162. 1886. szept, 9. 28621. sz. Ajánltatik Fodor József egye-
temi tanár „Egészségtan" czímű műve (Budapest 1886) a felső nép-
s polgári könyvtárak számára leendő megszerzés végett. 
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163. 1886. szept. 3. 25390. sz. Szigorúan kitiltatnak a hazai 
tót tannyelvű iskolák ifjúsági és népkönyvtárakból Z. Laucek Dániel 
által szerkesztett „Sv. Cyrill a Metliod apostolovia slovanskí) Turócz-
Szt.-Márton 1885) és a Sasinek F . s Kollár M. által irt Zivot sv. 
Cyrilla a Methoda apos. slovanskych. (Nagyszombat 1885). 

30. Bemutattatik a bánáti főesperesnek a bánáti missióról szóló 
azon jelentése, hogy a szórványban élő hivek ellátásáról gondoskodva 
a lefolyt évben is áldásosán működött s hogy az orsovai s török-
becsei missiói állomások már betöltettek. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

31. Bemutattatnak a losonczi és lévai állami tanítóképzőknél 
működő vallásoktatók jelentései, melyek szerint Losonczon 5, Léván 
pedig egy ev. növendék lett a hit- és erkölcstanból képesítve. 

Tudomásul vétetik. 

32. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok követ-
kező jelentése: 

Főtisztelendő kerületi gyűlés! 
Mult évi levéltárnoki működésemről vajmi kevés jelenteni 

valóm van. 
A főt. püspöki hivatal révén összesen vettem 327 okiratot, még-

pedig 259 miniszteri intézvényt, 22 jegyzőkönyvet, 3 levelet, 13 
iskolaügyi, 5 számadási okmányt, 6 jelentést, 6 folyamodványt, 13 
vegyes tartalmú iratot. 

Átvettem továbbá a kerületi könyvtár részére többrendü iskolai 
értesítésen kivül, a következő nyomtatványokat: 

Bachat, Kázáni pri 25. letém jubilejním shromázdéné vseobecné 
ev. podporovné. 1885. 

Belohorszky Gab. Die kön. Freistadt Neusatz, 1886. 
Bierbrunner, Des Landmanns Wissenschaft, 1886. 

„ Szántó János beszédei az eke mellől, 1886. 
Doleschall, Evang. Konfirmanden-Unterricht. 3. Aufl. 1886. 
Németh L. és Linder K. Olvasókönyv, 1885. 
Ruttkay S., Kis imakönyv. 2. kiadás, 1886. 
Végül nem hagyhatom említés nélkül, hogy Belohorszky főespe-

res úr szívességéből vettünk egy, az 1848-iki junius 2-ról kelt, 
István nádor s kir. helytartó, meg Deák Ferencz igazságügyi minisz-
ter által aláirt házassági felmentvényt. 

Budapest, 1886. szept. 30. Doleschall s. k., 
ker. levéltárnok. 

Tudomásul vétetik. 

33. Bemutattatik a beszterczebányai algymnásium kérvénye 
stipendiumokra fordítandó 100 írtért. 
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A kérelemnek hely adatik és az ösztöndíjakra kért 
100 frt a folyó évre is utalványoztatik s erről a kerületi 
pénztáros értesíttetik. 

34. Olvastatik a pestmegyei esperességnek a zsinat egybehívá-
sára vonatkozó következő felhívása, illetve indítványa. 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház esperességi, kerület i és 
egyetemes főhatóságaihoz. 

A pestmegyei ág. hitv. ev. esperesség 1886. évi június 17-én 
Budapesten tartott közgyűlése ág. hitv. ev. országos, alkotmányozó 
zsinattartás szorgalmazását elhatározván, egyúttal elrendelte, hogy 
egy, ezen ügyre vonatkozó felhívás intéztessék az esperességi, kerü-
leti és egyetemes ev. egyházi főhatóságokhoz oly czélból, hogy a 
zsinattartás ügyét hatáskörükben tanácskozás tárgyává tevén, a 
zsinat megtartásának egyetemesgyiilésileg elhatározását előkészíteni 
kegyeskedjenek. — A felhívás im itt következik: 

Tisztelt hitrokonok! 

Több mint egy negyed-század mult el azóta, hogy az ág. hitv. 
ev. egyházkerületek ujabb időben az egyházszervező zsinat megtar-
tását sürgetik. 

A zsinati tárgyalások előkészítése érdekében báró Badvánszky 
Antal elnöklete alatt már 1860-ban lett bizottság kinevezve, mely 
munkálkodott is és munkálatait — mint felhasználandó becses anyagot — 
az egyetemes levéltárban elhelyezte. 

Ámde azóta a zsinat megtartására vontkozó határozat meghoza-
tala az egyetemes gyűlésen évről-évre elodáztatik s mintha arra 
egyátalan szükség nem volna, a zsinat kérdésének tárgya hallga-
tagon mellőztetik. 

Utóbb hittük, hogy az ev. ref. testvérek által sikerrel megtar-
tott zsinat üdvös eredményei buzdítólag fognak hatni egyetemes 
gyűlésünk tanácskozmányaira s hogy az előttünk levő példa meg 
fogja győzni a zsinat szükséges voltáról még azokat is, kik bizo-
nyos nemével a hideg közönynek viseltettek egyházegyetemünk ezen 
legfontosabb ügye iránt. S ime a ref. zsinat óta lefolyt 5 év óta, az 
ág. hitv. ev. zsinat tárgyában a legkisebb kezdemény sem történt, 
sőt az egész ügy látszólag zátonyra került. 

Már pedig kétségtelen, hogyha valaha, úgy most volna ideje, 
hogy — az apostollal szólva — „áron is megvegyük az alkalmatos-
ságot" ; most volnának kedvezők a viszonyok, úgy a zsinat megtar-
tásához szükségelt legfelsőbb engedély kieszközlésére, mint az azon 
hozandó törvények megalkotására, szentesítésére és sikeres végre-
hajtására Mert: 
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1. Az államkormányzat — mely egykor bizalmatlanul tekintett 
egyházi életünk mozgalmaira, ma kedvezően lévén egyetemes egy-
házunk iránt hangolva — szervezkedési törekvésünket készséggel 
fogná támogatni, sőt miután az államkormányzatban ez idő szerint 
protestáns férfiak is vesznek részt, remélhető, hogy ezek részéről 
meleg pártfogásra fogunk találni. 

Már ezen kedvező körülmény is kell, hogy arra ösztönözze 
egyház-egyetemünket, hogy sürgősen vegye tárgyalás alá a zsinat 
kérdését s lépéseket tegyen arra, hogy az mielőbb megtartható 
legyen. 

De eltekintve e kedvező körülménytől, már magok az egy-
házunk jelenlegi szervezetében létező hiányosságok s rendezésre 
váró állapotok is szükségkép megkövetelik a zsinati törvényhozás 
utján való szervezkedést. 

2. Azt mondják, hogy van egyetemes conventünk, mely bennünket 
képvisel egyiránt kifelé és befelé s pótolja a zsinat hatáskörét. Ám 
az egyetemes gyűlés csak közigazgatási és nem törvényhozási tes-
tület s tulajdonképen maga is szervezetlen, a szükséghez képest 
történelmileg fejlődve, csupán csak az usus alapján áll. 

3. Azt mondják, hogy egyházkerületeink szervezve vannak s 
önkormányzatilag intézik ügyeiket. Igenis intézik, de az egyik igy, 
a másik amúgy. Az úgynevezett kerületi utasítások helyettesítik a 
törvényt, de a melyekben nincs meg az egyöntetűség, hanem minden 
egyházkerület a maga számára készíti, módosítja, változtatja azokat 
a mint jónak látja. Ez oly állapot, mely ev. egyház-egyetemünknek 
sem tekintélyt nem ád kifelé, sem rendszeres és egyforma eljárásra 
nem nyújt alkalmat befelé s igy csak a zsinat olvaszthatná evang. 
egyházunkat egybe erős, szentesített törvények által egyformán veze-
tett és kormányzott testületté. 

4. Csak a zsinat útján juthatunk el az egyöntetű perrendtar-
táshoz s fegyelmi eljáráshoz. Mert nemcsak, hogy hiányos és töké-
letlen a mi fegyelmi szabályzatunk, mely a fenyítő eljárásnak egyes 
esetekre vonatkozó fokozatait nélkülözi s ez által a bíráskodást 
nehezíti, de kerületenként más és más gyakorlati eljárást tüntet fel. 
Hiszen csak nem rég fordult elő az eset, hogy egy és ugyanazon 
egyén az egyik kerületben a papi hivatal viselésétől véglegesen 
eltiltatott, mig a másik kerületben minden nehézség nélkül felavat-
tatott s a lelkészi hivatalra kibocsáttatott. 

5. Csak a zsinat alkothatna egyöntetű és czélszerü pap- és tanitó-
választási szabályzatot az igazság és méltányosság alapján, oly 
szabályzatot, mely a tehetséget és érdemet is tekintetbe venné s a 
mindinkább elterjedő választási visszaéléseket, vesztegetéseket és 
korteskedéseket lehetőleg meggátolná vagy legalább korlátolná. 

6. Csak a zsinat hozhatna be, a templomi és külső szertások 
körül tapasztalható eltérések megszüntetésével, szertartásos utasítást, 
még pedig külön a magyar, külön a német és külön a szláv ajkú 
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egyházak számára. Az a sokféle agenda és agenda-ellenesség nem 
szolgál templomi és külső vallásos szertartásaink díszére. A hány 
az egyház, csaknem annyiféle a szertartásos eljárás. A lelkész, ha a 
szomszédba megy szolgálatot tenni, előbb tudakozni kénytelen, hogy 
„mi itt a szokás?" Ez oly abnormis állapot, melynek megszüntetése 
egyházi életünk egyik kiáltó szükségét képezi. 

7. Csak a zsinat segíthetne Ínséges egyházaink, papjaink, taní-
tóink s az országos törvény követelményeinek megfelelni alig képes 
középiskoláink nyomorán. S a gyámintézet, bár áldásosán működik, 
csak enyhitgeti az égető sebeket, de gyökeresen gyógyítani azokat 
nem képes. Nekünk is közalap kell, a milyet ev. reform, testvéreink 
teremtettek magoknak. Szegény sorsú hiveink elég súlyos terhet 
hordanak, a midőn saját egyházaik szükségleteit fedezik, papokat, 
tanítókat fizetnek; templomokat, elemi iskolákat építenek és fentar-
tanak s az esperességi és kerületi pénztárakba évi illetékeket fizetnek 
be. Nem volna méltányos dolog, hogy ezen kivül a középiskolákat 
is ők tartsák fenn. Közmegadóztatás kell nekünk s ennek alapján 
közpénztár, oly egyetemes alap, melyhez az evang. egyház minden 
tagja birtokaránylag hozzájáruljon. 

8. Végre csak a zsinat volna hivatva arra, hogy módot találjon 
az egyház rokkant hivatalnokai vagy azoknak özvegyei és árvái 
ellátása- vagy nyugdíjaztatására. Nem illő dolog, hogy az egyház-
egyetem e tekintetben mit sem tesz. A kerületi esperességi özvegy-
árva-intézetek csekély segélyt nyújthatnak s ezt sem a hálás egyház 
adja hű szolgáinak vagy azok családjainak, hanem legnagyobb részt 
magok a papok adják azt önmagoknak, a mennyiben ezen intézetek 
tőkéi az élő és működő lelkészek nélkülözés és lemondás közt meg-
takarított filléreiből alakulnak. 

Nem szükséges még több részlettel indokolni a zsinattartás 
szükségét és ha még felemlítjük azoknak aggodalmát, kik attól tar-
tanak, hogy a zsinat könnyen dogmatikai villongásokra adhatna 
alkalmat s ezeknek ellenében hivatkozunk az e tekintetben békés 
lefolyása ev ref. debreczeni zsinatra: akkor — ugy véljük — 
eléggé ajánlatossá tettük a zsinattartás szorgalmazásának ügyét arra, 
hogy azt t. hitrokonaink teljes buzgósággal felkarolják, közegyházunk 
elvitathatlan javára. 

A pestmegyei ág. hitv. ev. esperesség nevében: 
Láng Adolf Földváry Mihály 

főesperes. esperességi felügyelő. 

Hosszabb vita után 
a pestmegyei esperesség indítványa oly értelemben 

elfogadtatik, hogy a zsinat megtartása előkészítendő; az 
egyetemes gyűlésre kiküldött követek utasíttatnak az érte-
lemben való eljárásra. 
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85. Elnöklő felügyelő úr közli a közgyűléssel, hogy akadályoz-
tatása folytán a holnapi közgyűlésben meg nem jelenhet, felkéri a 
legidősebb esperességi felügyelőt, Sembery Imre urat a társ-elnöki 
szék elfoglalására. 

Helyeslőleg tudomásúl vétetik. 

A gyűlés második napja. 

86. Sembery Imre, a honti esperesség felügyelője, elfoglalván 
az elnöki széket, felkéri a közgyűlést, hogy őt tiszte betöltésében 
támogassa. 

87. A tegnapi közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett. 

88. Olvastatott a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 8-ik pontjá-
ban a báró Baldácsy-alapítvány tiszta jövedelmének szétosztása tár-
gyában kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés a báró Baldácsy - alapítványból azon 
2000 forintot, mely ez idén rendelkezésre áll, az alapító 
levél rendelkezéseit szem előtt tartva, a következőleg 
osztja fel : 

1. Pusztuló egyházak megmentése, Ínséges egyházak 
segélyezése s építkező egyházak gyámolítása czímén 800 frt 
állapíttatik meg; és pedig a Széchényi egyháznak 300 frt, 
a tótgyörkinek 200 frt, az alsó-bodonyinak 160 frt és a 
fóti egyháznak 140 frt. 

2. Superintendens urak illő díjazása és csekélyebb 
fizetésű lelkészek javadalmazására 1000 forint állapíttatik 
meg, és pedig: 

a) főtisztelendő püspök illőbb dijj azasara 800 f r + 
b) Plachy János, felső-petényi lelkész úrnak 100 frt, 

és Schwalm György pancsovai lelkész úrnak 100 frt. 
3. A lelkész urak özvegyei és árvái Ínséges sorsának 

némi enyhítése czimén 200 frt állapíttatik meg, ezen összeg 
a kerület által kiosztandó összeghez csatolandó és a segély-
ért folyamodott özvegyek közt egyenlően szétosztandó-

89. Olvastatott a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 9-ik pontjában 
a szemlaki egyház folyamodása tárgyában kiküldött bizottság jelen-
tése : 

A közgyűlés a szemlaki egyház felfolyamodását eluta-
sítja és egyúttal felhívja a békési esperességet, hogy köve-
telése behajtásában a szemlaki egyházzal szemben vegye 
figyelembe a méltányosság tekinteteit. 
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40. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 5-ik pontjában a kerü-
leti pénztár számadásainak megvizsgálására kiküldött bizottság a 
következő jelentést terjeszti elő: 

Az állandó pénzügyi bizottság üléseinek jegyzőkönyveit kikül-
detésünk értelmében átnézve és a számadásokat tüzetesen átvizs-
gálva van szerencsénk jelentésünket tiszteletteljesen következőkben 
előterjeszteni. 

1. Az állandó pénzügyi bizottság 1886. évi szept. 30-án tartott 
ülésének jegyzőkönyvéből kitűnt, liogy ő nagyméltósága Fabinyi 
Theofil úr, mint elnök az ülésben részt venni akadályozva lévén, 
magát mint elnök Sárkány József úrral lielyettesítteté s egy állandó 
helyettes elnöknek választását javasolja. 

Van szerencsénk ezen javaslatot a kerületi gyűlésnek elfogadás 
végett úgy ajánlani, hogy a helyettes elnök már ezen gyűlésen válaszr 
tassék meg. 

2. Ugyanazon bizottság ugyanazon jegyzőkönyvéből kitűnt, hogy 
a pénztári ellenőri állás betöltetett s a budapesti magyar-német egyház 
pénztári szabályzatának 4., 41., 42., 43. és 44-ik §§-ait elfogadás 
végett ajánlja. 

Alólirottak a javaslatot azon módosítással elfogadandónak véle-
ményezzük, hogy az ellenőr nem a „főgondnok," hanem „az állandó 
pénzügyi bizottság elnökének legyen alárendelve" s általában a 
„főgondnok" szó helyett mindenütt „az állandó pénzügyi bizottság 
elnöke" vétessék és hogy a 41-ik §-ból ezen szó „házkezelési" kiha-
gyassék. 

3. A számadásokat felülvizsgálván azon megjegyzéssel, hogy 
napidíj czimén irásliiba folytán Svehla János számára 54 frt helyett 
60 frt lett a kiadásba jegyezve, mely tévedés a jövő évi száma-
dásban helyrehozandó, a számadásokat mindenekben helyeseknek 
találtuk s véleményezzük, hogy Jakobai József pénztárnok urnák 
1885. évi julius 1-től 1886. junius 30-ig terjedő évre a pénztári 
felmentvény megadassék. — A pénztárak állása ez idő szerint a 
következő: 

Tisztelendő tekintetes kerületi közgyűlés! 

a) Kerületi pénztár bevétele: 27.616 frt 34 kr. 
Kiadás . . . . 26.198 „ 95 „ ii 
Marad 1417 fr t 39 kr. 

Kamattartozás . . 870 frt 
r 

Evi adakozás hátralék 205 ,, 
Katbedraticum . 

Összesen . 
518 „ 65 kr (utólaglefizetve) 

1593 frt 65 kr. 
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Töke . . . . 94.829 frt 44 kr. 
94.331 „ 19 „ 

Szaporodott . . 498 frt 25 kr. 

b) Német István-féle alap bevétel 
Kiadás 
Marad 

Tőkével együtt 

c) Mokossinyi-féle alap bevétele 
Kiadás 
Marad 

Tőke 

76 frt 50 kr. 
75 r — „ 

1 frt 50 kr. 

1451 frt 72 kr. 

765 frt 84 kr. 
765 „ 84 „ 

13.827 frt 68 kr. 

d) Zsedényi-féle középtanodai alap tőkéje 5000 frt, kamat bevé-
tele 364 frt 73 kr., mely összegből 270 frt a selmeczi és szarvasi 
iskoláknak küldetett, 83 frt 62 kr. a jövő évre fennmaradt. 

e) Zsedényi-féle néptanítói alap tőkéje 20,000 frt — kr. 
Múlt évi maradvány . . . . 558 „ 1 7 „ 
Folyó évi kamat 1130 „ 59 „ 

Bevétel 
Kiadás 
Maradvány 

f ) Székács-alap tőkéje . . . . 
Múlt évben volt . . . . 
Szaporodás 

Bevétel 
Kiadás 

1688 frt 76 kr. 
1100 ii 

588 frt 76 kr. 

7446 frt 50 kr. 
7335 ii 46 5? 

111 frt 04 kr. 

361 frt 04 kr. 
250 frt — kr. 

Maradvány 111 frt 04 kr. 

A jövedelemből Bansell Kálmán 100 frttal, Dedinszky János 
100 frttal, Kossányi József 50 frttal segélyeztetett. 

g) Geitz-féle alap volt múlt évben 1608 frt 13 kr., bevétele 
63 frt 44 kr. s igy szaporodott 1671 frt 57 krra. 

4. Tisztelettel véleményezzük, hogy a pénztárnoknak a köz-
gyűlés utasítást adjon arra nézve, milyen értékpapírokat vásároljon, 
mivel folyó évi november 1-én 57 ezer értékű földhitelintézeti papiros 
lesz beváltandó. 

2 
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5. S végre tisztelettel indítványozzuk, hogy az állandó pénzügyi 
bizottságnak buzgó fáradozásaiért jegyzőkönyvi elismerés és köszönet 
szavaztassék. 

Kelt Budapesten. 1886. október 9-én. Scultéty Ede, bizottsági 
elnök. Bexheft Ármin, Kramár Béla, Wladár Viktor biz. jegyző. 

Ezen jelentés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
igtattatni határoztatik. 

Az első pontra nézve elfogadtatik az állandó elnök-
helyettes rendszeresítésére vonatkozó javaslat és e tisztre 
közfelkiáltással Sárkány József, a budapesti esperesség 
felügyelője megválasztatik. 

A második pontra, úgymint a pénztári ellenőri állásra 
nézve változatlanul elfogadtatik a budapesti magyar-német 
egyháznak pénztári szabályzata, mely ezentúl a pénztárnok 
ellenőrzése tekintetében a kerületi utasításoknak kiegészí-
tését képezendi. 

A harmadik pontban részletezett és 6 frtra vonatkozó 
tévedés a jövő évi számadásban helyrehozandó. 

Egyebekben a számadások helyeseknek találtatván, a 
pénztáros Jakobey József urnák az 188 5/6. évre a fel-
mentvény megadatik. 

A negyedik pontra nézve felkéretik az állandó pénz-
ügyi bizottság, hogy az 57.000 frt értékű földhitelintézeti 
záloglevelek beváltásából f. évi november elsején befolyó 
készpénznek gyümölcsöztetéséről legjobb belátása szerint 
intézkedjék. 

Végül az állandó pénzügyi bizottságnak buzgó fára-
dozásáért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatik. 

41. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 10. pontjában Steltzer 
Frigyes lelkész úr felfolyamodása tárgyában kiküldött bizottság 
elnöke Bodó Lipót, a barsi esperesség felügyelője jelenti, hogy a 
bizottság a hozzá áttett iratok alapján jelentést nem tehet és hogy 
további informátióra van szüksége. 

Tudomásul vétetik és a kiküldött bizottság felhivatik, 
hogy a még szükséges informátiót saját hatáskörében sze-
rezze be, jelentése a jelen közgyűlés folyama alatt elvá-
ratván. 

42. Bemutattatik a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 6. pont-
jában a kerületi törvényszékre beadandó szavazatok átvételére kikül-
dött bizottság jelentése. 

A szavazás eredményéhez képest a kerületi törvény-
szék az 1886/1887. évre következőleg lett megválasztva: 
Elnök: Szontágh Pál, alelnök Görgey István, rendes birák 
a következő sorrendben: Sárkány Sámuel, Moravcsik Mihály, 
Seholtz Gusztáv, Dolesehall Sándor, Bach át Dániel, Schranz 
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János, Győry Elek, Králik Lajos, Fabiny Gyula, Matuska 
Péter, Rudnay József és Földváry Mihály. Pőtbirák: Melczer 
Gyula, Sztehlo András, Láng Adolf, Henszelmann Kálmán, 
Beniezky Gyula és Sztehlo Kornél. 

43. Olvastatott a tanügyi bizottságnak a kerületben lévő közép-
iskolák és tanítóképzők állapotáról az 188 5/6. évre beterjesztett 
következő jelentése: 

J e l e n t é s e 
a nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Zsilinszky 
Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 

kebelében létező közép és felsőbb iskolák állásáról. 
A nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületben az 188 5/6. 

iskolai év folytán volt három nyolczosztályu teljes, három négyosztályu 
gymnasium s két tanítóképző intézet, összesen nyolcz középiskola, 
melyek közül hétben a tannyelv magyar, egyben (Beszterczebánya) 
a felsőbb három osztályban magyar, az első osztályban a magyar 
mellett segédtannyelvekül használtatnak még a német és a tót. 

I. A szarvasi főiskola a hozzá csatolt tanítóképző intézettel egy 
szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium igazgatója a 
tanítóképző igazgatója is volt; azonkívül két gymnasiumi rendes és 
egy helyettes tanár a tanítóképzőben mint szaktanárok működtek. 
Tannyelve ugy a főgymnásiumban, mint a tanítóképzőben is magyar, 
ez utóbbiban azonban a vallástan kateehetikai feldolgozása tót nyelven 
történt. Az összes főiskola tanereje a más hitfelekezetüek vallás-
oktatóin kiviil 12 rendes, 1 helyettes és 2 melléktanár, összesen 15 
tanférfi. A rendes tanárok fizetése megközelíti az ezer forintot. A 
legnagyobb rendes tenári fizetés 1321 frt 97 kr., a legkisebb 949 
forint 47 kr. A tanárok évi fizetésének összege, beleszámítva a rend-
kívüli tanerők díjazását és két nyugalmazott tanár 1150 forintnyi 
nyugdíját is, tett összesen 15.261 forintot. A tanintézet összes jöve-
delme tett 31.012 forintot s ugyanannyit a kiadása is. A főiskolában 
a megszabott tantárgyakon kivül a szabadkézi rajz, franczia nyelv 
és zene mint rendkívüli tantárgyak tanítattak. — Az év elején 
beíratott a gymnásiumba 416 nyilvános, 14 magán, összesen 430 
tanuló, kik közül vizsgálatlan maradt 4, kilépett 9, meghalt 1 s igy 
az év végén vizsgálatot tett 416. Az év végén megvizsgáltak közül 
jeles osztályzatot nyert 41 (9*8%); jó osztályzatot 84 (20*2%) ; 
elégséges osztályzatot 196 (47T°/ 0 ) ; elégtelen osztályzatot 95 (22 -90/0). 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 60 tanuló, kik közül az osztály-
vizsgálaton visszavettetett 2 s igy az Írásbeli érettségi vizsgálatra bocsát-
tatott 58; ezek közül ismét az Írásbeli vizsgálat alapján visszavette-
tett 4 s igy szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 54. Érettnek nyilvánít-
tatott : kitüntetéssel 5, egyszerűen 40, visszavettetett 2 hóra 6, egy 
évre 3. — A tanítóképző tanfolyamaiba beíratott az év elején 16, 
kik az év végén mindnyájan letették a vizsgálatot és pedig: 
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jó osztályzattal 1, elégséges osztályzattal 5, elégtelen osztályzattal 
10. — Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ágost. liitv. 
evang. 194 (46-6%); helvét liitv. 49 ( H ' 8 % ) ; római katholikus 88 
(21-1%); görög kath. 6 (1-4%); keleti görög 38 (9-1%); izraelita 
41 (9,8°/o). — Anyanyelvre nézve volt: magyar 361 (86*7°/0); 
német 6 ( l ' 4° / 0 ) ; román 15 (3-6%); tót 32 (7-7%); szerb 2 (0-4%). 
A tanitóképző növendékei mind ágostai hitv. evangélikusok, anya-
nyelvre nézve pedig mindannyian magyarok voltak. — Tanitóképe-
sitő vizsgálatot tett 5, és pedig kitüntetéssel 1, egyszerűen 4. — A 
főiskola összes tanulói közül ösztöndíjban részesült 58. Az ösztöndíj 
legü agasabb értéke 40 frt, a legkisebbé 2 forint volt; a kiosztott 
ösztöndíjak pedig, beleértve az állami s egyéb alapokból nyert ösztön-
díjakkal együtt 1791 frt. Tanpénzmentes volt 12; tápintézetben 
élelmeztetett egészen ingyen 26, tizenöt frt évi díjért 12, harmincz 
forint teljes fizetésért 104. Az esti convictusban, mely a tápintézet 
függelékét képezi, 34 frt évi díj fizetése mellett 56-an vettek részt 
s ez utóbbiak közül 2 ingyenes volt. — A főiskola egyesületei 
voltak: 1. a dalegylet, melyben Benka Pál szakszerű vezetése alatt, 
hetenkénti 4 órában 128 tanuló gyakorolta magát a műéneklésben; 
2. az önképző 75 működő és 73 hallgató taggal; 3. zeneiskola, mely-
ben azonban ez év folyamán csak a tanitóképző növendékei nyertek 
oktatást. — Az intézet taneszközei részint vétel, részint ajándé-
kozás utján tetemesen gyarapodtak. Tanszerekre 1016 frtot költött 
az intézet. — A főiskola évi nyomatott jelentésében az intézet viszo-
nyai pontos részletezéssel vannak feltüntetve; Benka Gyula igazgató-
tanár pedig az értesítőben „Iskolai épületünk főbejáratának örökség-
képen reánk maradt fölirata" czimű értekezésében, becses tanácsokat 
és útbaigazításokat ad a családi köröknek az iskola törekvéseinek 
támogatására vonatkozólag. 

II. A selmeczbányai lyceum áll egy teljes nyolczosztályú főgym-
násiumból s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből. A főgymnásium igaz-
gatója a tanitóképző ügyeit is intézi. Az egész lyceum tanereje, az 
idegen felekezetű vallásoktatókon kivül 11 rendes s 5 melléktanár, 
összesen 16 tanférfi. A tanárok évi fizetésének összege 13.182 frt 
(1628 trttal több mint a múlt évben). A legnagyobb rendes tanári 
fizetés 1370 frt, a legkisebb 785 frt. Az intézet összes évi jöve-
delme, bele számítva a 4150 forintnyi államsegélyt, 26.000 forint; 
kiadása pedig volt 24.143 frt s igy 1857 forintnyi többletet mutat 
ki. Tannyelve magyar. A köteles tantárgyakon kivül taníttatott a 
zene, szabadkézi rajz és gyorsírás. — Az év elején beíratott a 
gymnásiumba 271 nyilvános, 3 magán, összesen 274 tanuló, kik 
közül kilépett 14, vizsgálatlan maradt kettő s igy vizsgálatot tett 
az év végén 258. Az év végén megvizsgáltak közül: jeles osztály-
zatot nyert 45 (17'4°/0); jó osztályzatot 83 (32"1%); elégséges 
osztályzatot 89 (34*5%); elégtelen osztályzatot 41 (15 5%). — Érett-
ségi vizsgálatra jelentkezett 53 tanuló, kik közül az Írásbeli vizs-
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gálát alapján visszavettetett 2 s igy a szóbeli vizsgálatra bocsátta-
tott 51. Érettnek Ítéltetett: kitüntetéssel 2, egyszerűen 34, vissza-
vettetett 15 ( 2 9 - 4 0 / o ) . — Vallásukra nézve voltak a gymnásiumi 
tanulók: ág. hitv. ev. 170 (65-9%); lielv. hitv. 18 (7 °/0); római 
katli. 64 (25%); izraelita 6 (2T°/0). Anyanyelvre nézve volt : magyar 
159 (61-6%); német 22 (8-5%); tót 77 (29-8%). — A tanítókép-
zőbe beíratott az év elején 7 tanuló, kik közül kilépett 1, vizsgá-
latlan maradt 1 s igy az év végén vizsgálatot tett 5, valamennyi jó 
eredménynyel. Vallásra nézve a tanítóképző növendékei ág. hitvalásu 
evangélikusok s anyanyelvükre nézve mindannyian tótok voltak. 
Tanképesitő vizsgálat az év folyamán nem tartatott. — A lyceum 
összes növendékei közül ösztöndíjas volt 35. Az ösztöndíj legmaga-
sabb értéke 46 frt, legkisebb értéke 5 frt, a kiosztott ösztöndíjak 
összes értéke pedig 541 frtot tett. — A tápintézetben 170 növendék 
láttatott el ebéddel és vacsorával, ha kellett, orvosi segélylyel és 
gyógyszerekkel is 46 frt évi díjért, mely azonban 59-nek vagy 
egészben vagy részben elengedtetett; az elengedett összeg 1274 
frtot tesz. Van a lyceumnak zeneintézete, melyben 29 növendék 
tanult hetenkénti 4 órában zongorázni, köztük 8-an ingyen, a többi 
mérsékelt évi díjért. — A lyceum egyesületei: a) a Petőfi-kör (magyar 
önképző) 53 rendes, 86 rendkívüli, összesen 139 taggal; b) dalegye-
sület 5-7 rendes, 54 pártoló, összesen 111 taggal; c) a Gusztáv 
Adolf-féle gyám- illetőleg biblia-egyesület 125 rendes, 95 rendkí-
vüli, összesen 220 taggal. A tagok krajezáros adományaiból begyült 
az év folytán 65 frt, mely pénzen énekes könyvek, bibliák, új 
testamentomok s más ájtatos könyvek vásároltatnak s küldetnek 
szegény egyházakba elosztás végett; d) segély zö-egyesület 600 frtnyi 
tőkével. A lyceum taneszközei részint vétel, részint ajándékozás 
utján szépen szaporodtak. Tanszerekre 710 frtot adott ki az intézet. 
A lyceum évi eseményeiből említésre méltónak tartjuk, hogy Brez-
nyik János igazgató az osztályzatok kihirdetésének alkalmát egy 
csendes tanári jubileum tartására használta fel. Évzáró beszédében 
ugyanis fölemlité, hogy Jezsovics Károly, mint a mennyiség- és 
természettan tanára épen 25 éve működik lankadatlanul fáradozva 
az oktatás és nevelés terén s megjegyzi, hogy hálás tanítványai 
dr. Kossacky Arnold budapesti ügyvéd kezdeményezésére már is 
300 frtot gyűjtöttek össze egy Jezsovics Károly-féle ösztöndíjalapnak 
előállítására, mely összeg kamatja oly tanulónak fog adatni, ki magát 
különösen a mennyiség- és természettanban fogja kitüntetni. Az 
igazgatóval szivünk mélyéből kívánjuk mi is : tartsa meg a kegyelmes 
Isten Jezsovics tanár urat még számos évig ép, viruló egészségben, 
hogy még számos derék növendéket nevelhessen a honnak és az 
egyháznak. — A lyceum nyomatott évi értesítője az iskola viszo-
nyait ügyesen és részletesen tünteti fel. 

III . A budapesti nyolczosztályú fögymnásinm tanereje az idegen 
hitfelekezeti vallástanárokon kivül 11 rendes, 1 pót- és 1 mellék-
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tanár, összesen 13 tanférfi, kinek évi fizetése 20.084 frt. A leg-
nagyobb rendes tanári fizetés 1750 frt, a legkisebb 1450 forint. A 
különbséget a pártfogóság által megalapított ötödéves pótlék teszi. — 
A tanintézet évi jövedelme 28.800 frt és 9 darab arany, épen annyi 
a kiadás is. Tannyelve magyar. A megszabott tantárgyakon kivül, 
külön magántanárok tanították a franczia nyelvet és a gyorsírást. 
Az év elején beíratott a gymnásiuin nyolcz osztályába 396 nyil-
vános, 12 magán, összesen 408 tanuló; ezek közül vizsgálatlan 
maradt 10, kilépett 25 s igy vizsgálatot tett az év végén 373. A 
megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot nyert 79 (21*2%); jó osztály-
124(33-2%); elégs. osztályz.(23-6%), elégs, osztályz. 82 (22%).Érettségi 
vizsgál, jelentkezett 24 rendes, 1 magán, összesen 25 tanuló. Ezek 
közül kettő az osztály vizsgálaton megbukván, az Írásbeli érettségi 
vizsgálathoz nem bocsáttatott s igy Írásbeli vizsgálathoz 23 járult, 
de ezek közül is egy visszalépett s igy az írásbeli vizsgálat alapján 
a szóbeli vizsgálathoz csak 22 bocsáttatott; ezek közül érettnek 
ítéltetett s kitüntetéssel 6, egyszerűen 13, visszavettetett 3. — 
Vallásukra nézve voltak a tanulók: ág. hitv. ev. 177 (47'4°/0); helv. 
hitv. 27 (7-2%); unitárius 1 ; római kath. 14 (4%); keleti görög 
3 (0-8%); izraelita 151 (40'5%)• — Anyanyelvre nézve: magyar 
311 (83-4%); német 54 (14-4%); román 2 ; tót 5 (1-3%); szerb 1. 
A gymnásium összes tanulói közül ösztöndíjban részesült 20. Az 
ösztöndíj legmagasabb értéke 120 frt, a legkisebbé 5 frt, a kiosz-
tott ösztöndíjak összes értéke pedig tett 780 forintot és 9 darab 
aranyat. Tandíjmentes volt 46. — Az ifjúság egyesületei voltak: a) 
az Aranykör (magyar önképző) 90 taggal; c) dal- és zeneegyesület 
101 taggal : c) segélyzö egyesület, melynek jelenlegi vagyonállása 
3383 frt 80 kr. Kamataiból és tagjai által befizetett jövedelmeiből 
szorgalmas és jó magaviseletű tanulók különféle segélyben része-
sülnek. — A gymnásium taneszközei vétel és ajándék utján tete-
mesen gyarapodtak; tanszerekre és könyvtárra 934 frtot adott ki. 
Nyomatott évi értesítőjében Peez Vilmos tanár „Aeschylusból" czim 
alatt ,,A lebilincselt Prometheus'1 tragoediát tudományos alapossággal 
tárgyalja s „Antigoné és Ismene" párdalát sikerült fordításban közli. 

IV. A beszterczebányai négy osztályú algymnásium tanereje, a más 
hitfelekezetü vallásoktatókon kivül 5 rendes, 4 melléktanár, összesen 
9 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 977 frt 50 kr., a 
legkisebb 850. A tanárok évi összes fizetése 4510 frt. A tanintézet 
évi összes jövedelme 8260 frt, ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve 
magyar, de az első osztályban segédtannyelvül a német és tót is 
használtatik. A tót nyelv, mint facultativ tantárgy taníttatik az első 
3 osztályban. A meghatározott tantárgyakon kivül kötelezőleg tanít-
tatott még a szabadkézi rajz valamennyi osztályban. Gyümölcsfa-
tenyésztésben is nyertek oktatást azon tanulók, kik erre önként 
jelentkeztek. — Az év elején beíratott a gymnásium négy osztá-
lyába 84 nyilvános, 2 magán, összesen 86 tanuló, kik közül kilépett 
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3 s igy a tanév végén vizsgálatot tett 83. Áz év végén megvizs-
gáltak közül: jeles 16 (19'2%); jó osztályzatú 30 (36*1%); elég-
séges osztályzatú 16 (19*2%); elégtelen osztályzatú 21 (25*3°/0). 
Vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 79 (95-2%); róm. kath. 2(2*4%); 
izraelita 2 (2*4°/0)- Anyanyelvre nézve volt: magyar 14 (16*8%); 
német 9 (10'8%); tót 60 (72-3%). A tanulók közül ösztöndíjas volt 
25. Az ösztöndíj legmagasabb értéke volt 100 frt, a legkisebbé 5 frt, 
a kiosztott ösztöndíjak összege pedig tett 386 frtot. Tandíjmentes 
volt 15. Tápintézetben 20 frtnyi évi díjért élelmeztetett 19 tanuló, 
kik közül 4-nek a díj egészen, 2-nek pedig felerészben elengedte-
tett. Van gyógyszeralapja 240 frt tökével, melynek rendeltetése a 
szegény tanulókat megbetegedésök esetén gyógyszerekkel ellátni. 
Ezenkívül van segélyalapja 61 frt 91 kr. tőkével, melynek rendel-
tetése az, hogy abból a nagyon szegény tanulók tankönyvekkel 
láttassanak el. A gymnásium könyvtára és tanszerei vétel és ajándék 
utján szaporodtak; taneszközökre 194 frtot adott ki. Nyomatott érte-
sítője az intézet viszonyait elegendő részletességgel közli. 

V. A békés-csabai négyosztéilyu algymnásium tanereje, az idegen 
felekezetű vallástanítókon kivül 4 rendes, 1 helyettes és 2 mellék-
tanár, összesen 7 tanférfi. A legnagyobb rendes tanári fizetés 1199 
forint, a legkisebb 883 frt. A tanárok évi összes fizetése tett 4442 
forintot. A tanintézet összes évi jövedelme 6776 frt 71 kr., kiadása 
6754 frt 67 kr, s igy 22 frt 04 krnyi többletet mutat ki. Tannyelve 
a magyar. A kötelezett tantárgyakon kivül taníttatott a szabadkézi 
rajz mind a négy osztályban. Áz év elején beíratott a gymnásium 
négy osztályába 116 nyilvános tanuló, kik közül évközben kilépett 
3 s igy az év végén megvizsgáltatott 113. A megvizsgáltak közül 
jeles osztályzatot nyert 15 (13*3%); jó osztályzatot 15 (13*39/0); 
elégséges osztályzatot 68 (60*1%); elégtelen osztályzatot 15 (13*3%)-
Vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 71 (62*8%); helvét hitv. 2, róm. 
kath. 10 (9%); görög kath. 1, keleti görög 2, izraelita 27 (23*9%). 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 95 (84%); német 1, tót 17 (15%). 
A tanulók közül ösztöndíjas volt 14. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 
volt 25 frt, a legkisebbé 2 frt. A kiosztott ösztöndíjak összege tett 
75 frtot. Tanpénzmentes volt 11. Könyvtára és tanszerei részint 
vétel, részint ajándékozás utján szaporodtak. Tanszerekre 277 frt 
58 krt adott ki. Nyomatott értesítőjében az iskola viszonyait kellő 
részletességgel tünteti fel. 

VI. Az aszócli négyosztályu algymnásium tanereje, az idegen 
felekezetű vallástanítókon kivül 4 rendes tanár és 1 melléktanitó, 
összesen 5 tanférfi. A rendes tanári fizetés 600 frt, lakás és failleték. 
A tanszemélyzet évi fizetésének összege 2650 frt . A tanintézet Összes 
évi jövedelme volt, beleszámítva a tápintézetnek külön kezelt jöve-
delmét is, 6140 frt 89 kr., ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve 
magyar. A kötelezett tantárgyakon kivül taníttattak a gyorsírás, 
szabadkézi rajz és a frauczia nyelv. Az év elején bejegyzett tanulók 
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száma mind a négy osztályban 89 nyilvános, 7 magán, összesen 96; 
kik közül évközben kilépett 4, vizsgálatlan maradt 3 s igy az év 
végén vizsgálatot tett 89. A megvizsgáltak közül: jeles osztályzatot 
nyert 4 (4-5%); jó osztályzatot 19 (21*3%); elégséges osztályzatot 
46 (51-7°/0); elégtelen osztályzatot 20 (22-4%). Vallásra nézve volt: 
ág. hitv. ev. 32 (36%); helvét hitv. 4 (4*5%): római katholikus 
26 (29-1%); izraelita 27 (30'3°/0)- Anyanyelvre nézve volt: magyar 
86 ( 9 6 ' 6 ° / o ) : tót 3 (3'3°/0)- Tanpénzmentes nem volt, de ösztöndíjas 
13. Az ösztöndíj legmagasabb értéke 20 frt, a legkisebbé 5 frt. A 
kiosztott ösztöndíjak összes értéke tett 92 forintot. — A tápinté-
zetben 40 frt évi díjért ebéddel és vacsorával elláttatott 22 tanuló, 
kik közül 1 az évi díjnak csak egy negyedét fizette. Az intézet 
könyvtára és tanszerei vétel és ajándék utján szaporodtak, tansze-
rekre 92 forintot adott ki. Önképzője a „Petőfi-kör" 36 tagot szám-
lált. Nyomatott értesítője az intézet viszonyait elegendő részletes-
séggel közli. 

Az egyes tanintézetek igazgatói által beküldött főbb adatokat 
összegezve, a bányai egyházkerület összes felső- és középtaninté-
zeteinek könyvtáraiban van 44323 kötet, természetrajzi gyűjte-
ményeiben 35087 darab, természet- és vegytani szertáraiban 2967 
szer, földrajzi, régiség- és éremtáraiban 7041 darab. Testgyakorló 
van 4. Azon intézetek, melyek testgyakorlóval nem birnak, a köz-
ségi vagy egyesületi tornahelyiségeket használják. — Az összes 
egyházkerületi közép és felsőbb iskolákban van 47 rendes, 6 segéd-, 
13 melléktanár, összesen 66 tanférfi, kiknek évi fizetésük összege 
60939 frt (3862 frt 40 krral több, mint a mult évben). A rendes 
tanári fizetés az 1000 frtot túlhaladja Budapesten, egyeseknél eléri 
Szarvason, Selmeczbányán és Békés-Csabán. Legnagyobb a tanári 
fizetés Budapesten, hol az 50 frtos ötödévi pótlék szerint, 1750— 
1450 forint között variál az egyeseknél, de az állami tanárok díja-
zását itt sem éri el. Egy tanár átlagos évi fizetése 923 frt 32 kr., 
(1 30 frt 59 krral több, mint a múlt évben). 

A tanév elején beíratott az összes gymnásiumokba 1410 tanuló 
(77-el kevesebb, mint a mult évben). A beirottak közül vizsgálatlan 
maradt 19, évközben kilépett 58, meghalt 1 s igy vizsgálatot tett 
az év végén 1332. A megvizsgált tanulók közül jeles osztályzatot 
nyert 200 (15°/0) ; jó osztályzatot 355 (26'670) ; elégséges osztály-
zatot 503 (37*7%) ; elégtelen osztályzatot 274 (20-6%). Érettségi 
vizsgálatokra jelentkezett a kerület 3 főgymnásiumában 134 nyil-
vános tanuló (11-gyel több, mint a mult évben). Ezek közül az Írás-
beli vizsgálatok alapján visszavettetett 7 s igy a szóbeli vizsgálatra 
bocsáttatott 127. A megvizsgáitak közül érettnek Ítéltetett: kitünte-
téssel 13 ( 1 0 ' 2 ° / o ) ; egyszerűen 87 (68'5°/0); a szóbeli vizsgálat alapján 
visszavettetett 27 (21*3°/0). A 100 érettnek nyilvánított tanuló közül 
szándékozott elmenni: bittudományi szakra 11 (11%) ; jogtudományi 
szakra 12 (12%) ; gyógy tudományi szakra 10 (10%) ; bölcsészeti szakra 
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10 (10°/0) ; vegyészeti tanfolyamra 3 (3°/0); mérnök építészeti szakra 3, 
bányászati szakra 1, erdészeti tanfolyamra 6, magasabb mütani szakra 
1, hadi pályára 6, hivatalnoki pályára 16, kereskedelmi pályára 3, gaz-
dasági pályára 14, határozatlanul elment egy. Vallásra nézve a gymná-
siumokban az év végén vizsgálatot tett 1332 tanuló közül volt ág. liiv. 
ev. 723 (54-3°/0), lielv. hitv. 100 (7'-5%), unitárius 1, római kath. 204 
(15-3%), görög kath. 7 (0-6%), keleti görög 43 (3-2%), izraelita 
254 (19%). Anyanyelvre nézve a kerület gymnásiumaiban volt: magyar 
1026 (77%), német 92 (6-9%), román 17 (l'2°/0), tót 194 (14-5%), 
szerb 3 (Ó'2%). 

Az egyházkerület 2 tanítóképzőjébe beíratott az iskolai év ele-
jén összesen 23 növendék, vizsgálatlan maradt 1, kilépett 1, s így 
vizsgálatot tett az év végén 21. A megvizsgáltak közül jó osztály-
zatott nyert 6 ; elégséges osztályzatot 5 ; elégtelen osztályzatot 10. 
Tanképesítő vizsgálatot tett 5, még pedig kitüntetéssel 1, egysze-
rűen 4. — Vallásra nézve a tanítóképzők növendékei mind ág. 
hitv. evangélikusok voltak; anyanyelvre nézve volt köztük: magyar 
16, tót 5. 

Az összes kerületi közép és felső tanitézetek 1353 tanulója 
között volt: tanpénzmentes 84, ösztöndíjas 159. Az ösztöndíj leg-
magasabb értéke volt 120 frt (Budapesten), legkisebb értéke 2 frt. 
A kiosztott ösztöndíjak összege pedig tett 3665 frtot. Tápintézetek-
ben élelmeztetett: egészen ingyen 45, olcsón 235. Tanulókat segélyző 
egyesülete volt 3 gymnáziumnak 4285 frt 80 krnyi tőkével. — 
Önképzője volt 4 intézetnek 327 taggal, dalárdája 3 intézetnek 
286 taggal, zeneegyesülete, illetőleg zeneintézete 2 középiskolának 
130 taggal. 

Az egyházkerület összes felsőbb és közép tanintézeteinek jöve-
delme tett 108,275 frt 60 krt (7633 frt 20 krral többet, mint a 
mult évben). Ingatlan vagyont 5 intézet mutat ki 250,630 frt érték-
ben, melynek évi jövedelme volt 9613 frt. Az ingatlan átlag 3'8%-ot 
jövedelmezett. Az összes tanintézetek tőkéje tesz 283,521 forintot 
(14,476 frttal többet, mint a mult évben). A tőkék évi kamatja volt 
15,381 frt. A tőkék átlag 5'4%-ot kamatoztak. Ezenfelül jövedelmet 
nyertek az intézetek: állami segélyből 4,150 fr tot ; községi segé-
lyekből 2,336 fr tot ; egyházi segélyekből 19,307 fr tot ; egyéb for-
rásokból 9,614 frt 53 k r t ; a tanulók hozzájárulásából, még pedig: 
fölvételi díjakból 819 frtot, tandíjakból 31,218 frt 80 k r t ; könyv-
tárra és tanszerekre fizetett díjakból 388 frt 55 k r t ; mellékgyakor-
latokért fizetett díjakból 630 frt 72 k r t ; élelmezésért fizetett díjak-
ból 14,817 frtot, mely jövedelmek összege mint fennebb 108,275 
frt 40 kr. 

A tanintézetnek költségei pedig tettek 106,332 frt 56 krt, mely 
kiadást levonván a jövedelmekből, pénztári maradványúl mutatkozik 
1943 frt 04 kr. A költségek pedig fordíttattak: a tanszemélyzet 
fizetésére 60,939 f r t ; fűtésre, tisztogatásra és szolgák fizetésére 
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4,473 frt 86 k r : tanszerekre és könyvekre 3,223 frt 58 k r ; ösz-
töndíjakra 3,665 f r t ; tanulók élelmezésére 17,276 frt 89 k r ; vegye-
sekre 16,754 frt 23 krajczár, mely kiadások összege mint fennebb 
106,332 frt 56 kr. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottságnak 1886. évi október 8-án 
tartott üléséből. 

Zsilinszky Mihály, Batizfalvi István, 
a taiiiig-yi bizottság elnöke. jegyző. 

Tatay István. Boleschall S. 
Benka Gyula. Szeberényi Lajos. 

Ezen jelentés tudomását vétetik és egész terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvbe felvétetni batároztatik. 

44. Olvastatik a báró Baldácsy protestáns alapítvány igazgató-
ságának folyó évi márczius 14-én kelt és a közgyűlés elé terjesztett 
jelentése, valamint a folyó évi ápril hó 11-én tartott ülésének 
jegyzőkönyve. 

A közgyűlési jegyzőkönyv 7-ik pontjára nézve kijelenti 
a kerület közgyűlése, hogy az alapítványi igazgatóságot 
nem kivánja időről-időre újra választani, megnyugszik az 
igazgatósági tagok kirendelésének eddigi módjában. 

45. Olvastatik Abaífy Miklós verseczi lelkész folyamodványa, 
melyben az általa a fehértemplomi középiskolai ev. tanulóknál telje-
sített hitoktatásért némi díjazást kérelmez, azzal intéztetik el, 

hogy a folyamodónak úti s egyéb költségeinek némi 
pótlására 40 frt utalványoztatik a kerület pénztárából. — 
Utasíttatik egyszersmind a folyamodó, hogy a versecz-
fehértemplomi vasut-szakaszra kieszközlendő szabad menet-
térti jegyet maga szorgalmazza az illetékes igazgatóságnál, 
a főt. püspök úrtól kikérendő ajánlat mellett. 

46. A tavalyi jegyzőkönyv 57. pontjánál, mely szerint „tekintve 
azt, hogy a pozsonyi egyház a theol. akadémiának szükséges épü-
letek átadása folytán tetemes költséggel új elemi iskolai épületet 
volt kénytelen emelni, felkérve az egyházkerületeket, hogy saját 
körükben a pozsonyi ev. gyülekezet javára gyűjtést indítsanak," 

a kerületi közgyűlés újra felhívja az összes egyháza-
kat a gyűjtés folytatására, s kéri különösen a főesperesek 
s egyházi elöljárók közbenjárását, hogy az annál eredmé-
nyesebb lehessen. 

47. Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontjánál jelenti a pesti egy-
házak érdemdús felügyelője, mélt. Sárkány József : az egyházak 
szivesen engedtek azon megkeresésnek, hogy a kerületi közgyűlés 
tartama alatt, bármely rendes közistentiszteletnél offertorium legyen 
megtartható a kerületi gyámintézet javára. 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 
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48. Olvastatik Szász Károly dunamelléki ref. püspök, mint a 
„brit s külföldi biblia-társulat" megbízottjának hivatalos átirata, mely-
ben arra kéri fel főt. püspökünket, jelelné meg azon férfiakat, a 
kik részt vehetnének a két hitvallású ev. egyház által bevett s hasz-
nált Károli Gáspár-féle biblia-fordítás, nevezetesen pedig az O-Tes-
tamentomnak átnézésében, illetőleg a fordítás átdolgozásában, „nyel-
vének a mai kor kívánalmaihoz alkalmazásával, de ódonszerűségének 
s bibliai zamatának megóvásával, a bibliai tudomány és kritika már 
megállapítottnak vehető eredményei figyelembevételével, de minden 
a protestáns egyház hitelveivel és symbolikus könyveinek tanaival 
ellenkező „új tudományok" mellőzésével." 

A megkeresésben jelzett czél örvendetes tudomáséi 
vétetik; a megkeresés érdemére vonatkozólag pedig jelenti 
püspök úr, hogy saját hatáskörében intézkedett. 

41). Olvastatik az egyetemes felügyelő, mélt. Prónay Dezső 
átirata, a melyben értesíti a főt. püspök urat arról, hogy a négy 
egyházkerület egyeteme által, az egyházi czélokra szánt államsegély 
felemelése végett beadott kérvényére, tagadó válasz érkezett. 

Sajnos tudomásul szolgál. 

50. Olvastatik a felső-tiszovnyiki egyház kérvénye, melyben 
düledező templomának helyreállítására 600 frtnyi kamatnélküli köl-
csönt kér 5 évi törlesztésre. 

Leszállíttatik az esperességhez, hogy az véleményezze 
a kérvényt a szükségesség s a biztosság szempontjából, s 
azután nyújtsa azt be az állandó kerületi pénzügyi bizott-
sághoz, mely ha lehetőnek találja, utalványozhatja a kért 
segélyt. 

51. Olvastatik a vadkerti egyház felfolyamodása a Schmidt-féle 
hivány ügyben. 

Kiadatott véleményezés végett Scultéty Ede felügyelő, 
Kramár Béla főesperes s Raab Károly főesperes urakból 
álló bizottságnak, jelentésük a gyűlés folyamán elváratván. 

52. A püspök úr jelenti, hogy a zentai községi algymnázium-
nál működő ref. hitoktatónak Tóth Lajos tanár úrnak utalványozott 
a kerület pénztárából 15 frtnyi díjt, az által ev. tanulónál teljesített 
hitoktatásért. 

Jóváhagyólag tudomásúl vétetik. 

53. Olvastatik Moczkovcsák János zólyomi főesperes jelentése, 
melyben arról értesíti a főt. püspök urat, hogy a felső népiskolai 
bizottság által felülbírált, a zólyomi esperesség által kiadandó „Tót 
számtani példatár," a kir. tanfelügyelő Groó által fog kiadatni. 

Tudomásúl vétetik. 
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54. A nógrádi esperesség azon megokolt indítványa, hogy úgy 
a felügyelő, mint az esperesség egyéb tisztviselői is ezentúl 6 évre 
választassanak, 

leszállíttatik az esperességekhez tárgyalás s vélemé-
nyezés végett. 

55. A felső- és alsó-zsemberi íiókegyház néhány hívének azon 
kérvénye, hogy a derzsenyei anyaegyháztól elválasztva, a bátlii egy-
házhoz csatoltassanak, 

mint indokolatlan s százados köteléket megbontani 
akaró, teljesen visszautasíttatik. 

56. Olvastatnak Kossányi József érdemült körmöczbányai lel-
kész s barsmegyei esperesnek s Dedinszky János darázsii lelkész-
nek folyamodványai, melyekben a „Székács - alapból" további segé-
lyezést kérelmeznek. 

A kerület a folyamodók nyomasztó helyzetének tekin-
tetbe vételével, megszavaz Kossányi Józsefnek ez évre is 
50 frtot, az évek óta betegen fekvő Dedinszky Jánosnak 
pedig 100 frtot, miről a kerületi pénztáros értesíttetni 
rendeltetik. 

57. Olvastatik a bánáti főesperes, Kramár Béla, a Hertelendy-
leányegyház anyásítására vonatkozó azon jelentése, hogy az anyásítás 
feltételei biztosítvák s a kiállított lelkészi hivány a fennálló szabá-
lyoknak s az ez ügyben formálható igényeknek teljesen megfelel, 
kérve ebbeli felterjesztésének tudomásúl vételét s megerősítését a 
kerület részéről. 

A kerület elrendeli a hertelendy-falvi eddigi leány-
egyház anyásítására vonatkozó összes okmányok felterjesz-
tését a főt. püspök úrhoz s azon esetre, hogyha a felül-
vizsgálásból kitűnik a bizottság eljárásának szabályszerű-
sége s a lelkészi állomány biztosítása, kimondja az eljárás 
megerősítését. 

58. A felső tanügyi bizottság elnöke, Raab Károly főesperes 
jelenti, hogy a gyűlés folyama alatt érkezett kezeihez Ruttkay Sán-
dor kis imakönyvének 2-ik kiadása (a szerző sajátja) s miután ezen 
kiadásban azon kifejezett kívánságnak is eleget tett, hogy a köz-
istentiszteletre alkalmas imák is felvétettek, ajánlja a nevezett müvet 
a kerület figyelmébe. 

Tudomásúl vétetik s a megszerzésre méltó s nagyon 
használható müvecske melegen ajánltatik az illetékes körök 
figyelmébe s pártfogásába. 

59. A bács-szerémi esperességben szervezendő utazó lelkészi 
állomásra nézve Scultéty Ede, a bács-szerémi esperesség felügye-
lője jelenti, hogy évi 800 frttal szándékoltatik dotáltatni és hogy 
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eddig Szabadkán évi 400 frt, Apatinban évi 100 frt van biztosítva 
és hogy a hiányzó évi 300 forintot Zomborban lehetséges lesz biz-
tosítani. 

Örvendetes tudomáséi szolgál. 

60. Tárgyaltatván a tavalyi egyet, közgyűlés 9. pontjában foglalt, 
az egyetemes közoktatási bizottság szervezésére vonatkozó részletes 
javaslat, 

azt a bányakerületi közgyűlés teljes egészében elfo-
gadja. 

61. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontjában előforduló kérdésre 
nézve, hogy a lelkészi vizsgáknál biztosíttassék-e a kerületi felü-
gyelő közreműködése vagy csupán az illető kerület püspökét illesse 
az elnökség, 

oda nyilatkozik a bányai kerület, hogy ezentúl is, a 
lelkészi vizsgákon való elnöklésre nézve fenntartani kivánja 
az eddigi gyakorlatot. 

62. Az egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 40. pontjában vett 
utasításhoz képest 

előterjeszti a bányakerület a békés-csabai algymnásium 
államsegélyi ügyében beterjesztett folyamodványához meg-
kivánt alapítványi levelet hiteles másodlatban. 

68. Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontjában foglalt felszólításra, 
nyilatkozzék a kerület, elfogadja-e a tiszai kerület indítványát az 
anyakönyvek kötélezőleg magyarul vitelére vonatkozólag, 

oda nyilatkozik a bányai kerület, hogy a tavalyi 
jegyzőkönyv 56. pontjában foglalt azon határozatát, mely 
szerint: 

„A tiszai kerület indítványát, mint a mely az állam 
hivatalos nyelvének természetes és törvényes jogait akarja 
érvényre emelni, mint ez kerületünkben 1875 óta tényleg 
megtörtént, elfogadja. Kívánatosnak tart ja azonban, hogy 
a dunáninneni kerület jelenlegi püspöke hatalmaztassék fel 
a kivételre és a jelenlegi állapot fentartására azon kerü-
letebeli elaggott s a magyar nyelvben nem jártas lelkészek 
irányában. Magától értetődik, hogy az egyetemnek, az anya-
könyveknek magyar nyelven leendő vezetésére vonatkozó 
határozata, minden a nevezett kerületben újonnan ezentúl 
alkalmazott lelkészre kiterjed," 

egész terjedelmében fenntartja. 

64. Bemutattatik Pongrácz György urnák, a tamásii egyház 
felügyelőjének indítványa, mely szerint az egyházak felhivandók, 
hogy a náluk az 17 90-iki évig terjedő időből meglevő jegyzőkönyve-
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ket és okmányokat másoltassák le és a kerületi levéltárnak küldjék 
be és hogy a többi kerületre nézve az egyetemes gyűlés hasonló 
intézkedésre szóllittassék fel. 

A közgyűlés felhivja a keriiletbeli lelkész urakat, 
hogy az egyházi levéltáraikban 1790-ig található fontosabb 
okmányokról és jegyzőkönyvekről lajstromot készítsenek 
és azt a kerületi levéltárnok urnák küldjék be. Egyúttal 
az egyetemes gyűlés felkéretik, hogy hasonló intézkedést 
tegyen a többi kerületre nézve. 

05- Olvastatott Szkalos Sámuel tamási tanítónak, Bánsel Kálmán 
volt maskovai lelkész állapotáról való jelentése, mely szerint a neve-
zett 1885. szeptember 28-án érkezett hozzá, nála 7 % hónapig tartóz-
kodott, mely idő alatt elmúlt betegségéből semmit sem lehetett észre-
venni és hogy f. é. május 19-én Losonczra átköltözött. Egyúttal 
bemutattatnak a számadások. 

Tudomásúl szolgál. 

00. Olvastatik Bánsel Kálmán, volt maskovai lelkésznek, a 
nógrádi esperesség egy határozata ellen beadott felfolyamodása, 
melyben a Székács alapból 100 forint segélyt, továbbá a kerületi 
özvegy-árvaintézetből egy segély jutalékot és a maskovai u. n. egy-
házi épületnek lakásul való átengedését kéri. 

A közgyűlés Bánsel Kálmánnak segélyképpen meg-
szavaz a Székács-alapból 100 frtot, további kérelmeivel 
azonban a nógrádi esperesség határozatában felhozott indo-
kokból elutasítja. 

07. Olvastatik Szász Károly, dunamelléki ref. püspöknek 1886. 
junius 30-án kelt és a püspök úrhoz intézett átirata, melyben a 
kerület felhivatik, hogy a Németh István tábornok alapítványa ügyében 
tartandó közös tanácskozásra egy megbízottat küldjön ki. 

A közgyűlés felkéri illetőleg megbízza dr. Győry 
Elek urat a kerület képviseletével. 

08. Olvastatik a békési esperesség jelentése, mely szerint a 
lippai zárdába járó négy evang. gyermek csak oly nyilatkozat után 
vétetett fel, hogy a vallásból már kaptak vagy az iskolai év befe-
jezte után a szünidőben fognak kapni oktatást, ugy hogy oda járó 
gyermekeink sem a zárdában, sem azon kivül vallási oktatásban nem 
részesülnek. 

Ezen Ugy leszállittatik a békési esperességhez azzal, 
hogy a törvénynek esetleg a kir. tanfelügyelő útján sze-
rezzen érvényt. 

0»). Olvastatik báró Podmanitzky Frigyesnek, az adriai bizto-
sító társaság magyarországi intézőjének átirata, mely a kerületet a 
kerületben lévő templomok, paplakok, iskolai és egyéb épületeknek 
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tömeges biztosítására felszólítja és különös kedvezményeket helyez 
kilátásba. 

Áz egyes esperességeknek figyelmébe ajánltatik azzal, 
hogy saját hatáskörükben a reájuk nézve legelőnyösebb 
módon intézkedjenek. 

70- Olvastatott a nógrádi esperesség azon sérelme, mely szerint 
közigazgatási uton nem talált orvoslást az ellen, hogy a nógrádi 
esperességbe bekebelezett Karpe-Grécz és Puszta-Grécz evang. lakói 
egy katholikus iskola fenntartására az állami adó után 7 százalék 
pótadóval adóztattak meg. 

A nógrádi esperesség felhivatik, hogy ezen sérelmét 
az összes okmányokkal felszerelten újra terjeszsze fel. 

A közgyűlés harmadik napja. 

71. Kerületi felügyelő úr akadályoztatva lévén, elnöklő püspök 
úr felkérésére az eddigi szokáshoz képest a legidősb jelen levő 
esperességi felügyelő, Bodó Lipót, a barsi esperesség felügyelője 
elfoglalja a társ-elnöki széket, a ki a megjelent tagokat szívélyesen 
üdvözli és támogatásukat kéri. 

72. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett. 

73- Bemutattatik a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének 51. pontjá-
ban a vadkerti hivány ügyében kiküldött bizottság jelentése. 

Ezen jelentés alapján a vadkerti egyház felfolyamo-
dásával elutasíttatik és a pestmegyei esperesség határozata 
helybenhagyatik. 

74. Olvastatik a jelen közgyűlés 90. pontjában a hivatalától 
felfüggesztett Steltzer Frigyes lelkész úr ügyében kiküldött bizott-
ság jelentése, mely javasolja, hogy a nevezett lelkész úr a nyomozási 
eljárás teljes befejezéséig állásába és fizetésébe visszahelyeztessék 
s ellene uj szabályszerű nyomozó eljárás rendeltessék, egyúttal pedig 
ez ügyben egy érdektelen esperesség küldessék ki azon utasítással, 
hogy a legrövidebb idő, 15 nap alatt járjon el és egyben a hiva-
taltól való felfüggesztés kérdésében határozzon. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy a bács-szerémi 
esperesség felügyelője és ügyésze maguk is kérték, hogy 
ez ügyben más esperesség küldessék ki, kiküldi a békési 
esperességet azon utasítással, hogy ez ügyben 15 nap alatt 
járjon el, egyúttal felhatalmazza a békési esperességet, hogy 
a felfüggesztés fenntartása vagy megszüntetése felett első 
fokban határozzon. 
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75. Olvastatik a zólyomi esperességnek a dunáninneni kerület-
ben legutóbb előfordult nemzetiségi jelenségek tárgyában beadott 
indítványa, valamint ugyan e tárgyban a barsi esperesség 1886. 
szeptember 14-én tartott közgyűlésének 18-ik pontja, mely kívána-
tosnak tartja, hogy a kerület ez ügy orvoslását az egyetemes gyű-
lésen felhozza. 

A közgyűlés ez ügyet az egyetemes gyűlésre kikül-
dött követek figyelmébe ajánlja. 

76. A békési esperesség részéről felkéretik a közgyűlés, hogy 
a szarvasi gymnásium mellett működő tanítóképezdét segélyezze. 

A békési esperesség felhivatik, hogy kérelmét indo-
kaival ellátva Írásban nyújtsa be püspök úr útján a kerület 
állandó pénzügyi bizottságánál, az utóbbi pedig felhivatik, 
hogy e kérelmet a jövő költségvetés előirányzatánál a 
lehetőségig vegye figyelembe. 

77. A jelen közgyűlés harmadik napjáról felveendő jegyzőkönyv 
hitelesítésére folyó évi október hó 12-ik napjának délelőtti 9 órája 
kitűzetik és erre az elnökség által a gyűlésnek még Budapesten 
időző tagjai meghivatnak. 

78. Elnöklő püspök úr köszönetet mond a gyűlés tagjainak azon 
buzgalmukért, melylyel a három napon át tartott tárgyalásokban 
résztvettek, mire a közgyűlés az elnökséget éltetve eloszlott. 

Fabiny Teofil, s. k Dr. Szeberényi Gusztáv, s. k. 
ker. felügyelő. püspök. 

Jegyzették : 

'Sembery Imre, s. k. Králik Lajos, s. k. 
a nagylioiiti esperesség felügyelője. világi jegyző. 

Bodó Lipót, s. k. 
a barsi esperesség felügyelője. 

Haendel Vilmos, s. k. 
egyházi jegyző. 
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JEGYZÖKÖNYVE 
A BÁNYAI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGYÉLMI EGYHÁZKERÜLET 

Budapesten 1887. szeptember 30. és október 1. és 3-ik napjain 

főtisztelendő és nagyságos dr. S Z E B E R É N Y I GUSZTÁY püspük úr és nagyságos 
'SEMBERY IMRE b o n t ! esperességi felügyelő úr 

ikerelnöklete alatt tartott 

R E N D E S ÉVI K Ö Z G Y Ű L É S É N E K . 

J e l e n v o l t a k : 

A bács-szerémi esperességböl: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
horszky Gábor főesperes, Bierbrunner Gusztáv főjegyző, Róth Károly 
alesperes, Rolionyi Gyula esperességi ügyész, Korossy Emil, Biber  
György, Famler Gusztáv, Greszler Gyula, Sclmeeberger János, Iványi 
István, Steltzer Frigyes. 

A bánáti esperességböl: br. Ambrózy Béla, Bujkovszky Gusztáv 
alesperes, Belicska Béni. 

A barsi esperességböl: Raab Károly esperes. 
A békési esperességböl: Zsilinszky Mihály esp. felügyelő, Áchim 

Ádám főesperes, Tatay István, Haviár Dániel, Petrovics Soma, Korén 
Pál, Fried Lajos, Mikolay Mihály. 

A szarvasi föggmnasium részéről: Benka Gyula igazgató. 
A budapesti esperességböl: Sárkány József esp. felügyelő, Bachát 

Dániel főesperes, Hunfalvy Pál, br. Kochmeister Frigyes, Cséry 
Lajos, Görgey István, Schranz János, Doleschall Sándor, Horváth 
Sándor, Scholz Gusztáv lelkészek, Korbélyi Géza sgL, Zsigmond) 
Pál, Zsigmondy Jenő, Fabiny Gyula, Bexheft Ármin, EYlvay Antai. 
Králik Lajos, Steinacker Ödön, Henszelmann Kálmán, dr. Szontágh 
Ábrahám, Mrva János, Fritz Hugó, Jeszenszky Danó, Vaskó Endre, 
Bendel Henrik, Mikolik Gyula, Luttenberger Ágost. 

A budapesti föggmnasium részéről: Böhm Károly igazgató és 
Batizfalvy István tanár. 

A nagghonti esperességböl: 'Sembery Imre esp. felügyelő, Hrencsik 
Károly főesperes, Haendel Vilmosalesperes, Dacsó Pál, Gerengay Pál. 
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A selmeczi főiskola részéről: Breznyik János kir. tanácsos igazgató. 
A nógrcidi esperességből: Beniczky Gyula esp. felügyelő, Svehla 

János főesperes, Szontágh Pál, Ylaclár Viktor alesperes, Holles Danó 
főjegyző, Beniczky Árpád, Gál Mihály lelkész, Büsbach Ádám, 
Zelenka Gyula, Pulszky Ágost, Margócsy József lelkész. 

A pestmegyei esperességből: Földváry Mihály esp. felügyelő, 
Láng Adolf főesperes, Török József, Moravcsik Mihály, Melczer 
Gyula, Jezsovics Pál, Dubovszky Nándor lelkészek. 

A zólyomi esperességből: Mockoycsák János, Halasy Gyula fel-
ügyelő, Bakay Péter esp. főjegyző, Mollitorisz János. 

1. A közgyűlés isteni tisztelettel vette kezdetét, melyen Haendel 
Vilmos kerületi jegyző buzgón imádkozott. 

2. Ezután az esperességek küldöttei az ülésteremben egybe-
gyűltek. 'Sembery Imre, a nagyhonti esperesség felügyelője, mint 
legidősebb esperességi felügyelő, elfoglalja a világi elnöki széket és 
azon bejelentés után, hogy a kerület felügyelője, Fabiny Teofil ő 
nagyméltósága, országos ügyekben való elfoglaltsága miatt az ülésben 
meg nem jelenhet, szívélyesen üdvözli a nagy számban megjelent 
tagokat és a közgyűlést megnyitottnak jelenti ki. 

3. Erre dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr a következőkben ter-
jeszti elő évi jelentését : 

Mélyen tisztelt kerületi gyűlés! 
Részemről is tisztelettel üdvözölve a gyűlés tagjait, van sze-

rencsém a következőkkel beszámolni. 
Mindenekelőtt jelzem, hogy a mult gyűlés óta több uj egyház 

keletkezett. A tavalyi jegyzőkönyvben említett liertelendifalvi egy-
háznak anyásítását kimondtam, miután a hozzám küldött okmányok 
alapján meggyőződtem, hogy az 1876-dik évi kerül, gyűlés 37. p. 
szabályzatnak megfelel. 

Szintúgy egyházzá alakult az Arad megyében fekvő ottlakabod-
zási kincstári pusztákon lakó, több mint ezer hitfelünk, biztosíttatván 
egyházuk állandósága az által, hogy a békéscsabai egyház a szük-
séges telket megvette, rajta imaházat és lelkész-lakot épített s az 
ott elhelyezett lelkész-tanító hiványáért szavatol. 

így cselekedett részben a szarvasi egyház is, állítván Kondo-
roson egyházat, lelkész-tanítóval. 

Török-Becse, mely évek óta szünetelt, jelenleg anyagi viszonyait 
rendezve, elláttatott rendes lelkészszel. 

Szabadka, mely előbb Szeged leánygyülekezete volt; Zornbor 
mely ennekelőtte Cservenkához tartozott, most Korossy Emil utazó 
lelkész gondjaira van bízva. 



Tiszakálmánfalván — Bács-Bodrogh megyében — a mult évben 
telepített 469 evang. hívünk egyelőre a kátyi anyaegyházhoz csa-
toltatott, mint leánygyülekezet; de nem szenved kétséget, hogy 
mielőbb megerősödve, szinte külön, önálló egyházzá alakul. 

Továbbá az aradmegyei Szapáryligeten települt evang. hívek 
egyelőre Uj-Varsándhoz csatlakozva, azon fáradoznak, hogy a kincs-
tártól imaházra való telket nyerjenek. 

A Bosznia Bjelinába — Ferencz József mezőre — költözött 
franczfeldi — 500 — hitsorsosaink egyelőre segélyre szorulnak, 
a mennyiben a telepítés nehézségével küzdenek. Legközelebb megbí-
zásom folytán nt. Frint János franczfeldi lelkész oda fáradctt, 8 
napot töltve köztük; több gyermeket keresztelt, confirmált s az egy-
házat, mint a franczfeldi leánygyülekezetet szervezte. A hívek pedig 
az állam által nekik ez évre elengedett adót iskola- és imaházépí-
tésre szánták, ideiglenes tanító-levitát fogadtak. Első alakuló egy-
házunk ez Boszniában. 

Akár lélekszámban, akár anyaegyházak tekintetében növeked-
tünk ; vajha élő hitben és az evangeliom iránti lelkesedésben is gya-
rapodtunk volna! 

Az egyes esperességekről szóló tudósításokból kitűnik, hogy 
jókedvű adakozók nélkül ez idén sem voltunk, és hogy a hívek 
— az országos terhek viselése daczára — sem lankadtak az áldo-
zathozatalban és a kötelességszerű egyház és iskolák fentartása körül 
való gondoskodásban. Ugyancsak a főesperes uraktól vett értesítések 
nyomán a lelkészek és tanítók is — egy-kettőnek kivételével — 
híven jártak el tisztükben. 

Még a mult évi október 17-én jelen voltam a lieblingi virágzó 
egyház alapítása és fennállása emlékére nagy ünnepélyességgel meg-
tartott 100 éves jubilaeumon; ugyanazon hó 31-én pedig az orosházi 
egyház hasonló ünnepségén. 

Az illető vármegyék tisztikara és közönsége mindkét helyen 
élénk részt vett a zsenge és küzdelmes múlttal biró, de immár meg-
izmosodott egyházak örömében. 

A lieblingi ünnepély fényét különösen a temesmegyei alispán, 
Ormós Zsigmond, kir. tanácsos jelenléte emelte; Tíz orosháziét meg a 
békésmegyei régészeti egyletnek kapcsolatosan tartott közgyűlése. 

A lieblingi egyház lelkésze, Zivarinyi Emil, ezen alkalomból 
a község és egyházra vonatkozó nagy szorgalommal kidolgozott tör-
ténelmi rajzot, Veres József lelkész pedig az orosházi egyház és köz-
ségről szóló monographiát írt és adott ki. 

Örömmel constatálom, hogy az esp. és kerületi özvegy- árva-
intézetek állapota 1872, tehát 14 év óta oly kedvezően alakult, hogy 
bár ezen segélyző özvegy-árva intézeteknek az említett évben össze-
sen csak 128,431 frt alaptőkéjük volt; most az 1886-ik évi kimu-
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tatás szerint 345,609 frt töke utáni kamattal segélyezhetik özvegyeiket 
és árváikat. 

Annál lesújtóbb azonban, hogy az egyes esperességekben s leg-
utóbb a gyulai adófelügyelő hivatal a kerületi özvegy-árva segélyző 
intézetet tőkekamat adóval terheli. Felebbezésemet nem vette fin've-
lembe a békésmegyei közigazgatási bizottság, sőt utána maga a m. 
kir. pénzügyi közigazgatási bíróság sem. Utóbbi azért hagyta helyben a 
békési közigazgatási hatóság határozatát, „mert — úgymond — a papi 
özvegyek- és árváknak segélyezéssel ellátása czéljából alakított 
wm^rm-egyesiilet jótékonysági közintézetnek nem tekinthető; tehát 
tőkéi után élvezett kamatjövedelmének adómentességét az 1875. évi 
XXII t-.cz. 2. §-ának 7-ik pontja értelmében nem igényelheti." Holott 
az idézett t.-cz. 2-ik §-ának idevágó szövege ez : „nem pénz válla-
latoknak tekintendő jótékonysági intézetek, árva- és szegényápoló 
intézetek stb. adó alól kivétetnek." 

A súly tehát azon fekszik, hogy a mit az amúgy is szűkre 
mért fizetésökből, minden nyereségre való számítás nélkül, elvonnak 
maguktól a lelkészek és tanárok, és özvegyeik s árváik számára éven-
ként befizetnek és befizetni tartoznak, mert másképen hátrahagyottaikon 
sem az állam, sem az egyház nem segít : az ily keservesen szerzett 
és lelkiismeretesen kezelt tőke magán vállalatból eredőnek tekintetik! 

Ezen, — szerintünk — merőben téves magyarázat és indokolás, 
mintha özvegy-árva segélyző intézeteink csupán magán vállalat jelle-
gével bírnának, holott azok az esperességek és a kerület kötelező 
határozatainál fogva, ezek által nyilván tartatnak és ellenőriztetnek, 
szükségessé teszi, hogy gyámoló intézeteink nyilvánosságának meg-
óvása és a pénzügyi bíróság Ítéletének hatályon kívül helyezése 
végett mind a kerületi, mind az egyetemes gyűlés tőle telhetőleg 
intézkedjék. 

Évközben hozzám érkezett Szász Károly püspök felhívása, hogy 
az alakítandó magyar protestáns tudományos irodalmi társaság esz-
méjét pártoljam. Mely felszólításra, örömmel üdvözölve a korszerű 
indítványt, a végleges alakításra szóló felhívási íveket az esperessé-
geknek és egyes kiválóbb egyháztagoknak annak idején megküldtem 
s indítványozom, hogy a bányai kerület, mint pártfogó, gyámolítsa a 
társaságot nemes ezélja előmozdításában. 

Az idei budapesti érettségi vizsgálatokon, jun. 1-én s következő 
napjain, a szarvasiakon pedig jun. 22-ke s következő napjain magam 
vettem részt ; amazokon mltgs Gömöry Oszkár, minist, tanácsos; eme-
zeknél dr. Scholcz Ágost, egyetemi tanár, mint kormányképviselő 
közreműködött; a selmeczieken, jun. 27-én, nsgos Farhakg István, 
lyceumi felügyelő; a szarvasi javító vizsgálatokon, aug. 10 én, nt. 
Achim Ádám esperes volt szives engem helyettesíteni. 
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Ezúttal jelentem, hogy a selmeczi kerületi lyceum és a magas 
kormány között kötött szerződés, úgy a mint az a mult évi ker. 
gyűlés jkönyve 14-dik pontjában egész terjedelmében közölve van, 
országgyűlésileg megerősíttetett s ő nagyméltósága, Trefort Ágost 
minister úr, a 9300 frtnyi évi államsegélyt ki is utalványozta akként, 
hogy az évenként két részletben, Januarius és junius elsején, a sel-
meczi kir. adóhivatalban lesz felvehető. 

Ezen évi értesítőm keretébe foglalom azon indítványomat, hogy 
a mélyen tisztelt kerületi gyűlés az annyiszor hangoztatott és kiáltó 
szükségkép előtüntetett nőképző-intézet valósításával komolyan fog-
lalkozzék. 

Valamint egykoron Pázmán és kortársai a magas aristokratiára 
vetették ki sikeresen térítő hálójokat, úgy most a középosztálybeli pro-
testáns leánynövendékeket — a leendő anyákat — idegenítik el 
evang. vallásunktól a sűrűn felállított zárdai tanintézetek. 

Elvontan ezen komoly indoktól, vájjon melyikünk érné be ma-
napság azzal, a mit a vidéki népiskola a leánynövendékeknek nyújthat 
és nyúj t? Okvetlen szükséges tehát gondoskodnunk arról, hogy leg-
alább is egy kerületi 4 osztályú — bennlakással egybekötött — pol-
gári nőképzö intézetünk necsak a fővárosban, de másutt is a kerü-
letben felállítassék. 

Egyelőre csupán arra kérem a főtiszt, kerületet, mondja ki, 
hogy egy ily intézetet felállítani hajlandó s ehhez képest nevezzen 
ki egy bizottságot, mely terjeszsze be véleményes jelentését arról, 
hogy a kerületi leányiskola hol, mennyi költséggel, mely forrásokból 
s körülbelül mily alapszervezettel lenne fölállítandó ? 

Nem titkolhatom továbbá azon aggodalmamat sem, hogy tekintve 
a középiskoláinkban gyakorolt vallástanítást, tekintve egyházunk 
jövőjét, a vett értesítések nyomán még csak kielégítőnek sem találom 
a bennök való vallástanítást. 

A legtöbb gymnasiumban beérik a combinált osztálytanítással, 
egy kevés biblia-isme és egyháztörténelemmel! Olyan mellékes vala-
minek tekintetik a vallástanítás, mint a mely annál is elég jó kézben 
van, a kit vele a tanárok közül kelletlenül megnyomorítanak és ter-
helnek. Bezzeg másképen van ez és kezeltetik a róm. kath. egyház-
ban! — Nem okolom e miatt a tanárokat, a kik maholnap egyáta-
lában nem is lesznek képesítettek arra, hogy a vallástan tárgyait 
akár szakismerettel, akár azzal az ügyszeretettel, mely ehhez kíván-
tatik, kezeljék. Hisz a modern tan árképzőintézetek erre nem fektet-
hetnek semminő súlyt. 

De egyházunknak igenis kellene arról gondoskodni, hogy min-
den felekezeti középiskolánál legyen alkalmazva egy, a tlieologiai 
tudomány terén jártas, szakférfiú, — katecheta — a ki a vallás 
tárgyait evang. egyházunk szellemében valamennyi osztályon keresz-
tül tanítaná s így a protest. növendékeket a felekezet iránti oda-
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adó szeretet és buzgóságra előkészítené. Ignoti nulla cupido. S mi 
mégis panaszkodunk a szemlátomást terjedő vallás és egyház iránti 
közöny miatt ! 

A beszterczei algymnasinm pártfogóságát a nm. Ministerium 
19195. sz. a. leiratában — a középisk. 1883-iki törvény 53. §-a 
alapján — másodszor is megintette, hogy gymnasiumát a legrövi-
debb idő alatt a törvény követelményeinek teljesen megfelelő álla-
potba helyezze. 

A nevezett pártfogóság nyilatkozatát, mely szerint a felhozott 
hiányokon részben már is segített, részben a legközelebb segíteni 
késznek nyilatkozott, fölteijesztettem. 

A budapesti főgymnasiumnál az 1-ső osztály mellett egy másik 
párhuzamos osztály fölállítatott. 

A nagyméltóságú Ministeriumhoz fölterjesztettem azt a felekeze-
tünkre sérelmes esetet, hogy a .bajsa-topolyai r. kath. plébános 
egy Schmidt Lajos nevezetű ág. h. evang. hívünk fiát és ennek 
halálos ágyán fekvő anyját a r. katli. vallásra térítette s utóbbit 
aztán a r. kath. szertartás szerint el is temette. 

A bajsai evang. lelkész által mindkét esetre nézve feleletre 
vonatván, azt válaszolta a plébános, hogy ő az illető evang. szülők 
kívánságára járt el úgy, a mint eljárt, és ebben semmi sérelmet 
nem talál. Az 1868-iki országos törvény 53-ik t.-cz. őt nem sza-
bályozza. 

Választ a nm. Ministeriumtól ekkorig nem kaptam. 

tt 
0 Felsége az semberi egyházat 100 frttal, Balkovát 100 frttal, 

Körmöczbányát 100 frttal, Bánfalcát 100 frttal, Podrecsányt 100 frttal 
és Apatelket 100 frttal legkegyelmesebben megajándékozta. 

A boldogult Zsedényi-fé\e 100 frtos díjban — az 1879. ker. 
gyűl. jk . 28. p. értelmében — részesítettem: Hecser János, kái-
noki ; Balkovics Endre, brezinai ; Karner Mátyás, kis-semlaki ; 
Bodnár Mihály, prenesfalusi; Bothár Lajos, derzsenyei; Sztrapany 
János, hradistyei ; Honéczy Gyula, ipoly-berzenczei; Fábry Pál, 
járeki ; Szirotka József, apostagi tanítókat és Jeszenszky Nándor, 
nagy-szt.-miklósi lelkész-tanítót. 0 Felsége ugyanezen Szirotka Jó-
zsefnek 50 éves tanítói jubilaeuma alkalmából ezüst koronás érdem-
keresztet adományozott legkegyelmesebben. 

Házasság-akadály alóli fölmentvényt eszközöltem díj mel-
lett a következőknek : Ivánka Istvánnak 20 forint, Meder Jakab-
nak 10 forint, Sérer Jánosnak 10 forint, Rácz Sándornak 10 
forint, Szombathy Imrének 10 frt, Töpler Sándornak 10 frt, Zivák 
Józsefnek 10 frt, Eidenmüller Keresztélynek 10 frt, Lölbach Ká-
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rolynak 30 frt, Molnár Pálnak 10 frt, Kupka Jánosnak 10 frt, 
Schiebler Jánosnak 10 frt, Pócsik Mihálynak 10 frt, Havjar Pál-
nak 10 frt, Otyahel Jánosnak 10 frt, Leber Mihálynak 15 frt, 
Novobáczky Ferencznek 15 frt, Magyar Jánosnak 15 frt, Zimmer-
mann Lajosnak 10 frt, Weidinger Györgynek 20 frt, Dörner Ke-
resztélynek 10 frt, Rück Mihálynak 10 frt, Holik Pálnak 10 frt, 
Bíró Lajosnak 30 frt, Viszkok Jánosnak 10 frt, Francziszczi Sá-
muelnek 10 frt, Ficho Gergelynek 10 frt, Ruszinszky Istvánnak 20 
frt, Nóvák Lászlónak 10 frt, Ruda Mihálynak 10 frt, Selig Ist-
vánnak 15 frt, Kovács Györgynek 15 frt, Benyó Pálnak 10 frt, 
Müller Konrádnak 10 frt, Bázlik Jánosnak 10 frt, Gyurcsánszky 
Mártonnak 10 frt, Bartosik Istvánnak 10 frt, Szabó Mihálynak 
10 frt, Rau Ádámnak 20 frt, Mravik Mihálynak. 15 frt, Szalay 
Márknak 10 frt, Palyaga Pálnak 10 frt, Dudás Mihálynak 10 frt, 
Hummel Györgynek 20 frt, Schmidt Frigyensek 10 frt, Gerheny 
Mihálynak 5 frt. A 47 féltől összesen 585 frt, melyet a kerül, 
özv.-árva pénztárnak átadtam. 

Lelkészekűl a következőket szenteltem fel : Orgovány Gyulát 
a m.-herényi német egyház segédlelkészéül; Klobusiczky Gusztávot 
Lalityra, Bohus Károlyt Frantzfeldre, Kis Istvánt Tóth-Györkre, 
Leszich Lászlót B.-Csabára, Bezegh Sámuelt Lajosfalvára, Buda 
Mihályt Poltárra. 

Kanonszerű látogatást a bánáti esperességbe kebelezett követ-
kező egyházakban tartottam, úgymint: 

Nagy-Becskereken, — 1 sz. 534. — 1795-ben összesen 49 lel-
ket számláló egyház a legközelebbi t.-aradáczi anyagyülekezethez 
csatoltatott. 1816-ban a többnyire felső Magyarországból s részben 
külföldről vándorolt evangélikusok tanítói állomást szerveztek. Mi-
után többször és eredménytelenül kérelmeztek a várostól imaháznak 
való telket, a kellő lélekszám hiánya miatt elutasítva, saját erejök 
megfeszítésével szereztek imaháznak való telket 1817-ben, tanítói 
lakot és imatermet építettek, egy román templomból oltárt és szó-
széket vettek, mely mai napig fennáll a díszes templomban, mely 
1836-ban épült s 1837-ben szenteltetett fel. 1820-ban a leányegy-
ház tömeges költözködés folytán 530 lélekszámra felszaporodván, 
anyagyülekezetté lett. A hívek csekély száraarányához képest nagy 
erőfeszítést, tetemes áldozatot vett igénybe az egyház fentartása s 
hogy mindemellett ís fentartatott, az különösen egyes jobb módú, 
többnyire iparos egyháztagoknak egyházuk iránti buzgalmát és áldo-
zatkészségét igazolja. 

A helvét hitvallásuak, — ak ik 1865-ig egyesülve voltak az 
ágostaiakkal, — külön lelkészt választottak s elég erőseknek érez-
vén magukat, teljesen függetlenítették magukat az ág. hitv. evang. 
egyháztól. 
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1870-ben a felekezeti iskola községivé alakíttatott, mi legu-
tóbbi években némi békétlenség és súrlódásra szolgált alkalmul. 

A szelíd lelkületű lelkész, Jeszenszky Nándor hűségesen s z o H ^ 
gál 12 év óta e 3 nyelvű egyházban. A vasárnapi istentisztelet 
hiányos látogatásának okai: a vasárnap reggeli hetipiacz és a poli-
tikai hatóságok hivatalos órái. 

Különben a gyülekezet erkölcsi állapota kielégítő. A hívek kö-
zül rabok nincsenek. 

Az augusztus 22-ikén tartott egyházi közgyűlésen előfordult pa-
nasz, mely szerint a szülők egy része nincs megelégedve az isko-
lai vallásoktatással, úgy intéztetett el, hogy ezentúl hetenkinti 2 
óra helyett 6 óra fordítassék a vallásoktatásra s ezen tanítással 
Szilvási János tanító bízatott meg, kit is ezért azon föld haszon-
élvezete illet meg, melyet mint hitfelekezeti tanító birt. 

A rendben talált egyházi levéltárban hiányozván az 1836-ban 
és 1862-ben tartott canonszerű látogatás jegyzőkönyve, ezek utóla-
gos beszerzése meghagyatott a lelkésznek. 

Ilajdusiczán (Istvánfalván), — 1. sz. 1083. — Ide 1824-ben 
Nyitra és részint Bácsmegyéből 50 ág. h. evang. család érkezett 
gyülekezetet alakítva; egy évre rá levitát alkalmazott. A szerződési 
telepesek váltakoztak s a kiköltözöttek helyét új beköltözők, Nyit-
rából jött telepesek váltották fel, a mikor 500 lelket számlálva 
anyagyülekezetté alakultak, rendes lelkészt választottak. 1838. és 
és 1839-ben bácsmegyei, német ajkú hívek telepedvén ide, tanítót 
is hoztak magukkal. 

Az egyház fejlődése az 1844—45-iki évben vett jobb fordulatot, 
a mikor a templomépítéshez tőkét kezdett gyűjteni s ezt úgy esz-
közölte, hogy a Damaszkin uraságnak tett szolgálatok fejében néhány 
holdnak jövedelmét templomépítési alapul kijelölte s ezen tőkét gya-
rapította, míg 1862. s 63-ban a templom felépíttetett. 1870-ben a 
német iskola községivé lett, a szláv iskola azonban felekezeti maradt. 

A hívek - - jelenté Kolényi Emil lelkész - - kivéve a sátoros 
ünnepeket, a vasárnapi istentiszteletet csak gyéren látogatják; az 
erkölcsi állapot sem a legjobb, bárha rab egy sincs. 

Rendeltettek a következők : hogy az egyház szent edényeire a 
megszereztetési év és a tulajdonos egyház neve rávésettessék; a 
farsang idején szokásban levő több napi lármás ünnepléstől tartóz-
kodjanak ; az isteni tiszteletet szorgalmasabban látogassák. Nem 
különben ajánltatott a híveknek, hogy a lelkész díjazását egy czél-
szeriibb adókulcs alapján : készpénzzé változtatva, a lelkész az egy-
házi pénztárból — hátralék nélkül — kapja fizetését s az egyház 
tartaléktőkét szerezni iparkodjék. A rendezett levéltárban hiányzó 
1836-ki canonszerű látogatás jköny ve utólag megszereztessék, s végül, 
mivelhogy a tót tanító fizetésének csekélysége miatt gyakran válto-
zik, ennek tisztét leginkább maga a lelkész végezze, magától érte-
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tődvén, hogy ezért a tanítói díjazást is mindaddig ő húzza, míg uj 
tanító nem választatik. 

Sándor falván, — 1. sz. 652. A község 1820—24 közt alapítta-
tott. Az 1823-ik évben települt ide 229 evangelikus leginkább Nyitra-
megyéböl s gyarapult lajosfalvi, hajdnsiczai és sziléziai bevándorol-
takkal. 1837-ben rendes levitát hívtak; 1841-ben rendes lelkészt 
választottak. 1848—49-ki évi országos események, melyek alatt a 
község futni kényszerült, bénítólag hatottak az egyház fejlődésére. 
Csak 1850-ben jutott az egyház némi erőhöz. 

Az egyház 1868 és 1870-ben templomalapot kezdett gyűjteni 
s az 1871-ben hivatalába lépett buzgó lelkész, Kernuch Adolf ezen 
templomtőke gyarapítását tűzte ki czéljául, mely törekvése 0 Felsége 
részéről 200 fit, br. Skudier Antaltól 700 frtnyi s maga a lelkész-
től 100 frtnyi adománynyal segíttetve, annyira sikerült, hogy az 
előkészített 400,000 drb téglán kívül 11,817 frt gyűlt össze és így 
a díszes templom 1884-ben felszenteltetett. 

Az egyház erkölcsi állapotát általában jellemzik a tisztelettudás, 
békeszeretet, szorgalom, takarékosság és áldozatkészség, mely utóbbi 
erényüket fényesen bebizonyították a templomépítés és felszerelés 
alkalmával. 

A szokott időben tartott katechizatiókon hanyagul megjelenő 
fiatalság megintetett s a lelkésznek ajánltatott, hogy ezen felette 
fontos tanítást belátása szerint más alkalmasb időben tartsa. 

A „colleda," mint méltatlan, korszerűtlen beszüntetendőnek hatá-
roztatott; ezzel kapcsolatos jövedelme a lelkész és tanítónak kész-
pénzzel megváltandónak jelentetett ki. 

Felhívatott az egyház, hogy miután a lelkész jelenlegi lakása, 
mint iskolának szánt épület, ideiglenes, igyekezzék egy alkalmas 
paplakot mielőbb felépíteni. 

S végül, miután örömmel tapasztaltam, hogy az egyház az utolsó 
canoni látogatás óta híveinek dicséretes buzgósága és áldozatkészsége 
folytán örvendetes módon gyarapodott és virágzásnak indult : egy-
úttal intettem és kértem őket, hogy az egyház, e drága örökségük 
iránt a szeretet és áldozatkészség keresztyéni szép erényét az eddigi 
dicséretes módon továbbra is gyakorolni buzgólkodjanak. 

Lajosfalván, — 1. sz. 3935. — 1806-ban keletkezett Nógrád, 
Gömör és Nyitra megyékből ide szakadt ág. h. ev. lakosokból, kik, 
számra nézve mintegy 80 család, I. Ferencz császár és királytól 
nyertek telepedési engedélyt. Egy évet, mint leánygyülekezet töltöttek 
el; 1807-ben anyagyülekezetet alakítottak. Első lelkésze Hamaljár 
Márton volt, az, a ki a végvidék parancsnokánál, Lajos főherczegnél 
kieszközölte, hogy még 80 család kapott telepedésre engedélyt. 

1834 ben Kramár Péter lelkész alatt kezdetett meg a díszes 
templom építése s elkészült 1839-ben. 1872-ben keresztülvitetett a 
bánáti katonai határ őrvidék polgárosítása s ugyanezen évben meg-
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választatott a mostani lelkész Bujkowszky Gusztáv, egyszersmind 
bánáti alesperes. Ez ernyedetlen buzgalommal, tapintattal és sikerrel 
működik azon, hogy az egyház vallás-erkölcsi és anyagi jólétét 
gyarapítsa. 

Leginkább az ő fáradhatatlan tevékenységének eredménye, hogy 
a lelkész és tanítók fizetése nem az egyes hívekre kivetett adóból 
fedeztetik. Igaz, hogy a község ezen czélra 100 hold földet adott 
s ennek jövedelmi töke-kamataiból tartatik fenn az egyház; de midőn 
a tőke s kamatai annyira szaporodtak, hogy kezeltetésök nagy gond-
dal kezdett járni, e gondot éveken keresztül egymaga a lelkész 
viselte, még pedig lelkiismeretes szakavatottsággal; ennek eredménye, 
hogy az egyház 1885 és 1886-ban a horvát-neuzinai határban 
34,300 frt értékű két nemesi birtokot — 330 holdat — megvehe-
tett. Az utolsó évi számadás szerint a lajosfalvi egyház iskolai alap-
vagyona 60,000 frtot tesz. 

Általában ezen egyház ügyei minden tekintetben rendben és 
ékesen folyóknak találtattak. Ezen canonszerü látogatás alkalmából 
a helyi presbyterium elhatározta, hogy a nt. Bujkovszky Mária asz-
szony és a helyi biró Rohárik Mihály által kezdeményezett ajánlatok 
folytán, a templomhely téglafallal körülvétessék s a bekerített tér 
megfelelŐleg diszítessék. 

Az egyházi levéltárban hiányzó 1818-ki, 1836-ki és 1862-diki 
canoni látogatási jkönyvek hiányozván, utasíttatott a lelkész utólagos 
beszerzésökre. 

Az oltári sz. edényeknek évszám és a tulajdonos egyház nevé-
vel való ellátása meghagyatott. 

Megnyugvással és lelki örömmel tapasztaltatván az egyháznak 
nemcsak áldozatkészsége, hanem az egyházi vagyonnak sikeres keze-
lése is : mind a lelkész, mind az őt készségesen segítő s kezére 
járó elöljáróság dicséretreméltó ügyszeretete méltatva kiemeltetik. 

Antalfalván — 1. sz. 4000. — Előbb a tótpárdányi (1785—88.), 
később pedig az écskai (1788—1802.) evang. gyülekezetnek tagjai-
ból, nagyobbrészt Nógrádmegyéből származottakból 1803-ban kelet-
kezett. Áz imént megnevezett helyeken meg nem élhetvén, a Debe-
liacs közelében elterülő úgynevezett Kovacsicza pusztának birtokáért 
Ferencz császár és királyhoz folyamodtak s ezt 1803-ban elnyerték. 
A telepítvényt József Antal osztrák főherczeg tiszteletére Antalfal-
vának nevezték el. 

Az így telepedett evang. családok écskai volt lelkészüket Bazi-
lides Jánost is magukkal hozták, a ki nagy érdemeket szerzett az 
egyház megállapítása körül. Időközben más családok is Pest, Nyitra, 
Veszprém és Békés megyékből érkezvén Antalfalvára, a hívek száma 
megszaporodott s 1824-ben a község középpontján nagyszabású tem-
plomot — a talaj nedvessége folytán — pilotákon emeltek s 1828-ban 
befejeztek. 
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Ambrózy Mátyás — 1836—1869-ig — lelkészkedése volt az 
egyház anyagi és erkölcsi fölvirágzásának időszaka. Jarmaczky 
József, buzgó egyháztag hat nagy ezüst gyertyatartóval díszítette az 
oltárt, melyen 1000 frtba került oltárkép látható. 1872-ben Ambrózy 
Gyula lelkész idejében 100 hold föld azon czélból hasíttatott ki, 
hogy annak jövedelméből oly tőke alkottassék, melynek kamataiból 
a lelkész és tanítók díjazása fedeztessék. 

Ez meg is történvén, jelenleg ezen czélra 45,000 frt tőkéje 
van az egyháznak, úgy, hogy a hívek semminemű egyházi adóval 
nincsenek terhelve, még a szokott palást-díjt sem fizetik a lel-
késznek. 

A jelenlegi buzgó lelkész, Paulinyi Sámuel, ügyszeretettel igyek-
szik az Ambrózyak által plántált kegyességet híveinél öregbíteni. 
Vasárnaponként délután is biblia-magyarázatot tart és híven eljár a 
szép örökség megőrzése és gyarapítása körül. 

Rendeltettek a következők : az értékes oltári edények- és gyer-
tyatartókra a tulajdonos egyház neve és évszáma reájok vésettessék. 

Az egyház vagyonát biztosító kötvények számára oly szekrény 
szereztessék mielőbb, melyben biztosan megőriztethessenek. 

A hiányzó 1862-ki canoni látogatás jkönyve pótlólag megsze-
reztessék. 

Különben méltányoltatván ezen egyház áldozatkészsége, egy-
szersmind buzdíttattak a hívek az abban való nem lankadásra. 

Franczfelden, — 1. sz. 3392. — E község 1790-ben II. Lipót 
alatt Wlirtemberg, Baden, Breisgau ésSweiczból települt összesen 120 
családból. Már 1798-ban meglátogatta canonszeriileg Hamaljár Márton 
akkori superintendens. 1803-ban növekedett a hívek száma a fent-
nevezettországokból való ujabb bevándorlások folytán; 1814—1815-ben 
épült a jelenlegi templom. 

Az 1850-ik év óta itt működő lelkész, az agg korú, de ifjú 
lelkii és erélyű Frint János, sok évig bánáti főesperes, ő cs. és kir. 
Felsége által aranykoronás ezüst kereszttel kitüntetett veterán, pél-
dásan jár el szent hivatásában. Akár mint lelkes szónok, akár mint 
családapa kitűnik és hithűn szolgál. 0 kereste fel a közeli Pan-
csován az evang. elszórt és ismeretlen híveket s tömörítette szónok-
latával és önzetlen szolgálati készségével. 

Az egyház pénztára gyarapítására semmi ingatlan vagyonnal 
sem bir. 

Az 1836-ban tartott canonszerii látogatás jkönyvének utólagos 
megszerzése, valamint az oltári sz. edények felirattal való ellátása 
elrendeltetett; úgyszintén a presbyteriumnak felesketése is. 

Tapasztaltatván, hogy a hívek az Úr asztala szentségét ritkán 
használják, ezért komolyan megintettek. 

A mult évi 14 törvénytelen szülött túlságos soknak találtatván, 
megrovatott, valamint az is, hogy jelenleg 7 egyén verekedés és 
gyújtogatás miatt a tömlöczben bűnhődik. 
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A papi jövedelmet képező 1 hold szőlő és 400 • öl lóherés 
kertnek telekkönyvileg való bekebeleztetése sürgősen meghagyatott. 

Az egyháznak 3000 frton kívül semmi jövedelmező vagyona 
nem lévén, melegen ajánltatott a híveknek, hogy jövőjük tekintetében 
igyekezzenek a helyi körülményekhez képest önálló egyházi vagyont 
szerezni. 

A község által kihasított 3 holdnyi temetőterület az egyház 
részére való bekebelezése elrendeltetett. 

Elismeréssel vettem tudomásul, hogy az agg lelkész az 5 számra 
felszaporodott községi iskolában — segédje Bohus Károly közre-
működésével — fáradhatatlanul jár el a vallásoktatásban; s mégis 
az ily vagyonos hívek részéről nagyon is szűkre van mérve az ő 
papi díjazása; fölhívtam a gyülekezetet, hogy hozzá méltóbb fize-
téssel lássa el az arra igenis érdemes hű, agg lelkészét. 

Mramorákon, — 1. sz. 156-9. — Ezen gyülekezet eredete az 
1820-ik évre esik, a mikor télen 6 család a hassiai nagyherczeg-
ségből költözött ide, kikhez 1821-ben ismét 6 család jött ugyanazon 
országból s még mások részint Franczfeld, részint Bácsszerémből, 
úgy hogy a telep 35 család lett. 1827-ig Franczfeldhez volt csa-
tolva; aztán több ízben hol önálló egyházat képezett, hol ismét 
leány egyház képen a távoleső franczfeldi lelkész által láttatott el. 
1831-ben Kramár Péter s ezután 1833-ban Polcz Fülöp működött 
áldásosán papi hivatalában 1869-ig. 

Nevezetes, hogy amaz említett 12 család telepedése idején 
templomépítési alapot létesített, mely 60 éven át hűn kezeltetve, a 
jelenlegi tevékeny lelkész, Scultéty Séindor alatt 1877-ben 14.000 
frtra szaporodott. Az ily takarékos és hangya-szorgalommal gyűjtött 
tőke meglevén, minden kiilsegély mellőzésével 21.000 frton díszes 
új templomot építettek, mely jövő évben teljesen elkészül. Az alapkő 
letételét a látogatás alkalmával — mint erre fentartott ünnepélyen, 
— az áhítatos közönség jelenlétében eszközöltem. A magasra nyúló, 
kiválóan szép torony messze hirdeti, mi mindenre képes egy maroknyi, 
szegény népcsoport, ha lelki vezetői, előrelátókig és kellően számítva 
előkészítik és híven kezelik a filléreket. 

Sajnos azonban, hogy az egyház hívei közt a pálinka-ivás 
elterjedt és a mult évben 10 törvénytelen gyermek született. 

A levéltárban az 1836-ban megtartott canonszerű látogatási 
jkönyv pótlása, valamint a szt. edényeknek felirattal való ellátása 
meghagyatott. 

Kitűnvén, hogy az egyháznak templomalaptőkéje van, ajánltatott, 
hogy annak a templom belső felszerelésére szánt része — 10,000 
frt — el ne költessék, de legalább is 1000 fit a templom f'entar-
tási alaptőkéjeként kezeltessék. 

A hívek áldozatkészsége és a tőkék szabatos kezelése — 
Scultéty Sándor érdeme lévén, ez elismeréssel ez úttal is kiemeltetik. 
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Pancsován, — 1. sz. 1200. — Ezen egyháznak megalapítója 
néhai Querfeld Frigyes kőmíves, később építőmester volt, hanno-
verai származású. Ezen hitbuzgó hívünk, mint egyszerű vándorlegény, 
1809-ben jött Pancsovára s itt letelepedett. Utána jöttek egyesek 
Meklenburg és Badenből. Mig a hazában szerte szabadon terjesz-
kedhettek az evangélikusok, itt az akkoriban katonai végvidéken 
többé-kevésbbé csak is tűrettek. A reversalisok erélylyel űzettek s 
alig volt remény, hogy itt valaha virágzó egyház létesülhessen. 
1836-ban a néhai Szeberényi János püspök váratlan megjelenése 
lelkesedést és erőt nyújtott a hitünkhöz hűknek. 

Querfeld a téglaégetéshez szükséges munkásokat Cservenkáról 
hívta meg, 60 tiszta evang. családot. Ezek nagyobb része itt tele-
pedett s példájokat követték más evang. családok Szivacz és Uj-
Yerb ászról. 

1841-ben néhány evang. hitrokon nagy lelkesedéssel 2000 frtot 
szavazott meg a Pancsován létesítendő anyaegyház alaptőkéjéül. 
Mindazáltal csakis 1848. febr. 25-én jött meg a városi tanácsnál 
számtalanszor sürgetett, a főhadi kormányszék részéről a még 1841-ben 
adományozott 32 hold birtokba vételének jóváhagyása. —- 1847-ben 
a főhadi kormányszék meghagyta a városi tanácsnak, hogy a pan-
csovai evang. híveket utasítsa illető superintendensükhöz, hogy ez 
nem találja-e kifogásolandónak anyaegyházzá való alakulásukat s 
midőn ez kívánságukat támogatta, 12 évi tárgyalás után az evang. 
hívek valósíthatónak hitték már a közel jövőben szívbeli óhajukat. 
Ámde a viharos 1848 mindent meghiúsított úgy, hogy csak 1854-ben 
választatott meg itteni lelkészül Schneeberger János. 

A felekezeti és községi iskolák feletti vitában szomorú pártos-
kodások támadtak a hívek között. Ezen kívül az egyházi számadá-
sok felett is keletkezett gyűlöletes viszálkodás, mely mindinkább 
elkeseredetté vált. Nagy munka várt az 1877-ik évben hivatalába 
lépett Schwalm Györgyre, mostanig példásan s hithűn működő lelkészre, 
különösen a megzavart béke és rend helyreállítása tekintetében. 

1878-ban 60 férfi tagja a zavargóknak két róm. kath. polgár 
vezetése alatt megjelent tömegesen a paplakon, kijelentve a két 
tanú előtt, hogy az ág. h. evang. egyházból kilépni s a lielv. hitv. 
egyházba áttérni szándékuk. Ezeknek példáját mások is követték, 
úgy hogy 105 lélek tért ki az evang. egyházból s egyesülve a 
helv. hitv. magyar hívekkel, egy egyesült magyar és német ajkú 
lielv. hitv. egyházat alapítottak — Á békés-bánáti helv. hitv. espe-
resség, — bárha megkerestetett, hogy ezen eseménynyel szemben 
várakozó állást foglaljon el, — csakhamar siettette a 105 ág. h, 
evang. egyháztagnak egyházunktól való végleges elszakadását. 

Az elégületlenek ezen lépésével a béke az egyházban ismét 
helyreállt. 

Mellőzve a kelletlen „temetőbirtoklási" vitás ügyet, mely 
annyiban mostanig megoldatlan, a mennyiben a helv. hitv. hívek 
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vonakodnak annak fentartási költségeihez aránylag járulni: az egyház 
lelkésze s vele együtt az egyháznak buzgóbb hívei minden erejökbol 
oda törekednek, hogy a romboló viharok lezajlása után az egyház 
bel viszonyait megszilárdítsák s a vallás-erkölcsi hitéletet, mely a bel-
zavarok gyászos korszakában majdnem teljesen kihalt, ismét felélesz-
szék. Törekvésük a tapasztaltak után bizonyára sikerülni fog 
Isten segítségével. 

Az eddigi viszályos temetőügyben a tiszántúli h. hitv. ev. 
püspöknél közbenjárni felajánlkoztam, valamint arra nézve is, hogy 
az egyház kérelmét, mely szerint a helyi törvényhatóságtól 32 hold 
kihasíttatását sürgeti azért, hogy ennek haszonélvezetéből a szükséges 
templomépítési alapot előteremtse, a legfelsőbb helyen szorgalma-
zandom ; annál inkább, mivelhogy a róm. kath. helyi egyház 100 
holdat használ egyházi czélokra. 

Végre mivel azon kiváló férfiak közül, a kiknek az egyház 
alapítása és felvirágoztatása, legkivált pedig utóbbi válságos hely-
zetéből való kibonyolítása tekintetében legtöbbet köszön, még ma: 
Huber János, Voltmann Ede, Weisz Henrik és Engler Henrik 
életben vannak, ezeket, mint az evang. hűségben és áldozatkész-
ségben előljáró vezéreket a legmelegebb elismerésben részesülendőkül 
e helyt is kiemelem. 

Kedves kötelességemnek tartom egyszersmind fölemlíteni azon 
megható s mindnyájunk által követendő példát, melynek Schwalm 
lelkész családi körében tanúja voltam, t. i. a házi istentisztelet, 
melynél naponként nemcsak családja, hanem szolgáló személyzete 
is áhítattal részt vesz. Elévült szokás, — mondja a világ; de 
„mindenre hasznos" állítja a nagy Apostol! 

Hertelendifalván, — 1. sz. 1138. — Előbb Marienfeld. 1869-ben 
Hajdusiczáról bevándorolt 180 családból keletkezett. Eleitől fogva 
a pancsovai anyaegyházhoz tartozott leánygyülekezetűl. Az egyház 
annyira megerősödött rövid idő alatt, hogy 2 szép iskolát épített s 
anyásításra is gondolt. 

Az 1876-ik év tavaszán azonban a Duna áradása folytán a 
föld színéről teljesen lesepertetett. Ezen elemi csapás folytán a község 
lakói 5 évig mint hajléktalanok a legnagyobb nyomornak kitéve 
tengődtek ; míg 1883-ban a magas kormány által — leginkább a 
mostani főispán Hertelendy közbenjárása folytán — más, magasabb 
helyen, Pancsova város közvetlen közelében a község újból felépült. 

Első lelkészeül Zatkalik Károly választatott. Istentisztelet helyéül 
egyelőre a magy. kir. állami iskola épületének egyik tanterme 
szolgál. 

Ezen új telep és egyház a legszebb reményekre jogosít, hogy 
mint a várossal tőszomszédos és áldott talajú, mindenkép meg fog 
izmosodni, különösen ha a magas kormány kész leend eleget tenni 
az egyház azon jogos követelményének, hogy a Marienfelden 0 
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Felsége által legkegyelmesebben adományozott 200 hold földnek 
egyenértéke fejében akár földben, akár ennek megfelelő másnemű 
javadalomban kárpótlást nyújtson. 

Elrendeltetett, hogy a 4 holdnyi körülárkolt temető kapuval 
láttassék el. 

A gyéren elterjedt bács-szerémi énekeskönyv helyett a würtem-
bergi használata ajánltatott. 

A reggeli istentiszteletnek behozatala — mihelyt külön imaházat 
építenek — meghagyatott. 

A lelkész fizetését illetőleg a pár utáni 80 kr. 1 frtra egészít-
tetett ki s a meglevő sz. edényekre a tulajdonos egyház nevének 
és az évszámnak rávésetése elrendeltetett. 

Az elésorolt 9 egyház Torontál- és Temesmegye oly nagy 
területén fekszik, hogy az egymástól való távolságát tekintve, egy 
kis országnak illenék be. Mindnyájában az iskolák községiek és 
államiak. Hogy jobbak-e, mintha egyháziak volnának, nem akarom 
állítani. Noha a vallásoktatás a legtöbbjében ugyancsak a községileg 
alkalmazott tanító által eszközöltetik ; ezt a körülményekhez képest 
megnyugtatónak találtam. 

Kivétel nélkül meggyőződtem, hogy a lelkészek a tanítókkal 
a legszebb egyetértésben munkálkodnak a nép vallásos és hazafias 
előbbrevivésén, mely utóbbi körülmény a különféle nemzetiségek e 
hazájában kiválólag fontos. 

Arra nézve is megnyugtathatom a főtiszt, kerületet, hogy kivált 
a görög-keleti egyház lelkészei s elöljárói részéről a legelőzéke-
nyebb fogadtatásban részesültem, bizonyságul annak, hogy a testvéri 
kölcsönös jó viszony szükségességének érzete mindenütt megvan. 

A torontál- és temesmegyei — valamint a n.-becskereki és 
pancsovai politikai főhatóság mindenütt kimutatta előzékeny rész-
vétét s készséges támogatását, a miért neki hálával adózom. 

0 méltósága br. Ambrózy Béla, esp. felügyelő, T.-Aradáczról 
elkísérve N.-Becskerekre, itt két napon át eljárásomban kitűnően 
istápolni kegyes volt. 

Egész utamban hű kísérőim és támaszaim valának nt. Kramár 
Béla főesperes, ezen ritka administrativ tehetség, a ki a megyék és 
az egyházak teljes bizalmát birja; nem különben t. Kernuch Adolf, 
esperességi főjegyző, mint a látogatás szorgalmas jegyzője s nagytiszt. 
Bujkovszky Gusztáv alesperes, a ki legtöbbet fáradozott, hogy a látogatás 
elkészítessék és kellő rendben végeztessék. 

Adja az Úr, hogy az elvetett mag jó talajra esett legyen és 
jó gyümölcsöt hozzon egyházunknak s hazánknak egyiránt! 

2 
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2 Bánát 24 8 2 4 2 3 0 , 2 4 7 12 1 5 1 , 3 6 4 2 9 8 2 7 7 1 — 

3 Bars  5 71 5 1 2 , 9 6 2 4 5 2 0 8 3 0 27 1 — 

4 Békés 2 3 8 
$ 

3 1 11 1 1 3 , 3 1 9 117 1 2 2 1 4 , 6 3 5 9 6 3 959 2 6 

5 Budapest 5 3 6 2 1 5 , 6 1 4 8 28 2 , 6 3 1 126 1 0 0 — — 

6 Hont 32 16 32 3 2 2 , 6 1 5 4 9 5 1 3 , 4 2 3 2 3 4 1 8 0 — 2 

7 Nógrád 46 57 46 6 4 5 , 1 0 8 1 0 3 1 0 3 5 , 8 6 6 3 9 6 4 2 0 — — 

8 Pestmegye 26 17 27 7 4 2 , 4 6 3 5 3 66 6 , 9 5 9 4 2 0 387 — . — 
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Az esp. és ke rü l e t i özv . -á rva in téze tek á l l apo tának 
k i m u t a t á s a 1886-ban. 

Esperesség 
Tőke Szaporodás Nyugdíja-

zottak 
száma 

Nyugdíj-
összeg Esperesség 

Szaporodás Nyugdíja-
zottak 
száma 

Nyugdíj-
összeg 

Nyugdíja-
zottak 
száma 

Nyugdíj-
összeg 

frt frt frt 

Bács-szerémi lelkészi . 12,577 428 16 1.042 
„ „ tanítói . . 7,063 183 13 551 

Bánát 15,086 573 13 1,000 
Bars  1,844 37 2 100 
Békés 50,201 1,765 32 2,950 
Budapest, magyar-német 

egyházi 64,901 4,024 5 936 
Hont, lelkész-tanári . . 11,662 919 8 618 

„ tanítói 3,486 73 7 119 
Nógrád, lelkészi 25,972 1,111 13 1,300 

„ Bánóczy . . . . 13,252 11 31 895 
„ tanítói 10,679 267 12 480 

Pestmegyei lelkészi . . 40,895 2,913 14 857 
Zólyomi közös 17,717 574 13 894 
Grenczner-féle 3,532 153 4 160 
Beszterczebányai helyi 8,182 535 4 280 
Kerületi 58,609 6,178 26 1,015 

.. 
Összesen: 

a 
345,658 19,744 213 13,197 

1 

Bács -sze rém i esperesség. 

A) Halálozások: Nt. Áb rahám István volt új-sóvéi lelkész. 
— Scultéty Pál szeghegyi lelkész. — Ilgen Antal torzsai tanító. — 
Krüllschnitt Péter cservenkai tanító. 

B) Változások: ATorossy Emil m. é. decz. havában a szabadkai 
utazó lelkészi állomást elfoglalta, Ilgen Antal volt mezőberényi 
s. lelkész Cservenkára hívatott meg. — Langholter Károly kiszácsi 
helyettes lelkésznek a per lefolyásáig ki lett nevezve. — Klobu-
sicsky Gusztáv Lalityra hivatott meg segédlelkésznek, ugyancsak 
Herrstein Gyula Újvidékre. Felügyelőkké lettek: Feketehegyen dr. 
Pulszky Ágoston ; Baján Walka Károly cs. k. főhadnagy s helyet-
tesül Gabrielis Ede, Titelen Kunyaskó Lajos polg. iskolai igazgató, 
Szabadkán Iványi István főgymn. tanár, Zomborban Galle Emil 

2* 
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gyógyszerész. — Alesperessé: Nt. Schneeberger János áj-verbászi 
lelkész választatott. — Tanítói karban a következő változások tör-
téntek : Babilon Gusztáv szilbási tanító mint hivatalképtelen nyugdíjaz-
tatott. Nóvák Károly Pivniczára hívatott meg magyar tanítónak, Röder 
János Deszpot.-Szent-Ivánra, Greisinger Ede Szilbásra, Podhradszky 
Wladimir Aladár Glozsánba, a honnan Krizsán Ernő elment árva-
megyei Zsacskóba. Meszik Endre Obresre, Roglin a St.-Chrischona 
növendéke Kercsedinbe s ennek távozta után Zmaila János. Mayer 
János Szeghegyen, Klimak Rezső Cservenkán segédtanítókká lettek. 
Krug Lajos Torzsán lett megválasztva. Kácson pedig egy második 
német községi iskola lett megnyitva. 

C) Építkezések és áldozatok: Baj cm Gabrielis Ede nejével Ventz Anná-
val egy márványos keresztelő medenczét vett díszes koszorúval, a padokat 
megfestette, az oltárt nagyon csinosan bekerítette s díszítette, gyertyákat 
ajándékozott, a lelkésznek pedig papi funktióira finom kelméből uj 
talárt készíttetett 200 frtnyi értékben. Ajándékokat hoztak még Zieh 
Henrik nejével, Meri Ferenczné és Liebel Mária 12 frtnyi értékben. 
Bácsujfalu 400 frtnyi adósságát kifizette s egyh. épületekre költött 
145 frtot. Bajsém Tomajek Mária ajándékozott egy ezüst ostya-tálezát. 
Bulkesz a megyei közig, bizottságtól 24 db magyar mesemondó könyvet 
kapott s tankönyvekre 30 frtot adott ki. Bingida 3300 frtnyi költséggel 
iskolát épít. Több mint 600 frtot készpénzben a, hívek befizettek s 
15000 drb téglát verettek. Cservenkán a paplak renováltatott 500 frtnyi 
költséggel. Welsch Péter 10 frtot ajándékozott. Glozsán a harmadik 
iskola s tanítólak számára 1000 frton vett telket, kiégették a szük-
séges téglát 600 frton s az épületet még ez év folytán födél alá 
hozni reményii. Templomát 300 frtnyi költséggel tataroztatta. Mult 
évben az évszázados emlékünnep alkalmából szabad adományokból 
134 frtot gyűjtött. Eperjesnek 53 frt 77 krt küldött s 80 frtnyi 
bársony oltárterítőt szerzett. Józseffalva két harangot vett s harang-
lábot csináltatott 500 frton. Járek paplakot s templomát az idén 
renováltatni készül. Kátyon a haladás mindenféle jelével találkozunk. 
Templomépítési tőkéje 11,000 frtra szaporodott, mely a híveknél 
telekkönyvileg biztosított 8 % kamattal el van helyezve. Kuczura m. 
évben templomát újonnan fazsindellel födette, a templom homlokzatát 
a torony mind a két oldalán másította és magasabbra építette, az 
egész templomot kívülről toronynyal együtt javíttatta s meszeitette 
1482 frtnyi értékben. Julius 21-én dühöngött szélvész a templom 
egy oldaláról vagy 8 meternyi darabot elszakított, valamint paplakon 
és iskolán összesen 209 frtnyi kárt tett, de nem csak itt, hanem 
egész alsó Bácskában. A paplakon ajtókat, ablakokat stb. csinál-
tattak 95 frtnyi értékben. Kuczurai iskolai alapból 128 frt 4 krt 
kaptak s ezt iskolai szükségletekre felhasználták. Anyagi tekintetben 
az egyház szegényebb lett mint ezelőtt volt, mert egy zsidó bukása 
következtében a legjobb módú hívek, a kik érte kezeskedtek, a tönk 
szélére jutottak. A torzsai hívek szinte hasonló kalamitásnak ki 
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voltak téve. Kiszáes évszázados ünnepét megünnepleudő eladta régi 
orgonáját 280 frton s Rieger testvérek gyárában egy újszerkezetü 
s 7 változatú orgonát csináltatott 1450 frton. Eddigelé szabad ado-
mányokból befolyt 125 frt. Náddal födött iskoláját szükségből 
kijavította 74 frton s Illóknak adományozott 29 frtot. Kiskér egy 
új iskolának építését elhatározta s a szükséges építő anyagot besze-
rezte. O-Verbásznak adott 200 frtot s több szűkölködő egyháznak 
60 frt. Ó-jKér a szerb patriarcha ő nagyméltoságától kapott templom-
építésre 100 frtot. Epületek tatarozására kiadott 86 frtot. Kegyado-
mányokból befolyt kivülről 146 frt 90 kr. Werle Henrik templom-
építésre ajándékozott 10,000 téglát. Templomépítési kivetésből befolyt 
4113 frt, miből 1800 frt takarékpénztárban kezeltetik, a többi egyes 
híveknél el van helyezve két-két jótálló mellett. Kulpinban az anya-
egyház egy fundatiót zabban létesített, ma van már 120 mérője. 
Ugyancsak az anyaegyház védnöksége alatt egy kölcsönös tűzelleni 
biztosítási társulatot létesített, melynek mai vagyona 78 frt. Tagja 
lehet minden evangelikus, ki a társulat alapszabályainak megfelel. 
Palánka alapot gyűjt új imaház felépítésére. Paplak és iskola tata-
rozására fordított 34 frtot. Illoki leányegyháza imaházát s levita-
lakot átalakította, cseréppel fedette 1000 frtnyi költséggel, 50 frtot 
pedig költött a kert s temető bekerítésére. ó-Pázua a paplakon új 
melléképületre kiadott anyagon kívül, 700 frtot; templomát, tornyát 
javíttatta 600 frtnyi költséggel. Uj-Pázuán a lelkész kezdeményezése 
folytán az oltár díszítésére 96 frtot adakoztak a hívek, Bolleber 
Borbála 58 frt. Beszereztetett ez összegen: oltári biblia, oltár s 
szószékterítő és oltárszőnyeg. Templomba új padok beszereztettek 
115 frton. A paplak renováltatott 260 frton s ezenkívül az egész 
papi fundus egy öl magas kőfallal lön bekerítve. Egyes egyházak 
felsegélyezésére adott 36 frtot. Ljubisa Sándor úr, szerb kereskedő, 
mint már több ízben, úgy most is nemesszívüségének adott kifejezést, 
mennyiben az egyháznak egy szép keresztelő követ ajándékozott 
30 frtnyi értékben. Fiókegyháza Uj-Bánovcze imaházát tataroztatta, 
oltárt, szószéket állított s csinos terítőkkel látta el ; a lelkész, kántor 
s gondnokok számára külön padokat készített, a régi ajtót s abla-
kokat ujakkal pótolta 100 frtnyi költséggel. Dussing Miklós újvidéki 
lakos szép oltárképet, Kruttschnitt Antal feszületet s két gyertya-^ 
tartót, Ljubisa Pál oltárgyertyát ajándékoztak. Pivnicza (tót) új 
harangot szerzett, elrepedt harangját átöntette, új haranglábat csinál-
tatott, mind ez 2270 frtnyi költséggel. A harangokra néhai Badinszky 
István özvegye szül. Csincsurák Zsuzsánna 100 frtot ajándékozott, 
a harmadik tanterem berendezésére 46 frtot költött, szegény egyhá-
zaknak 14 frtot adott. Német-Pivniczán Spiller István r. k. vallású 
az ev. temető díszítésére kettős fasort ültettetett, az egyház iskola 
s kert bekerítésére 35 frtot költött. Szurcsin paplakra költött 80 
frtot. Obres kapott kertkerítésre fát 100 frtnyi értékben. Szilbéis 
paplaki melléképületek javítására 75 frtot kiadott. Egy egyházi 
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alap létesítése tekintetéből külön megadóztatván magát, fizet minden 
házaspár fél véka zabot, minden házszám félvékát, minden fertály 
föld egy egész vékát. Uj-Sóvén Tausz Péter s testvérei bársony 
oltárterítőt, Haller Jakab s neje Selig Erzsébet vörös bársony szó-
székterítőt, Klein Ádám s neje keresztelő asztalterítőt ajándékoztak. 
A papi s tanítói kert deszkakerítéssel bekeríttetett, a paplak kifes-
tésére 65 frtot adott. Uj-Verbász egyh. épületei javítására 525 frtot 
adott ki. Újvidék templomára s ennek felszerelésére tett szerződés-
szerű adósságai törlesztésével el volt foglalva, ezeknek nagyobb részét 
immár lefizette, csak az évenkénti részletfizetések maradván még 
fenn. Az oltárépítéséhez pénzhiány miatt nem foghatott. Régi ima-
házát 315 frton eladta. A paplak áthelyezésének a terve jobb idők-
nek fentartatott. Saját híveitől mult évben 1100 frtot összeszedett, 
Móricz Pál országgy. követtől 50 frtot kapott. Más egyházaknak 
ajándékozott 30 frtot. 

Lality, Kiszács, Beska, Torzsa, Pivnicza, Káty s Újvidék egy-
házépületeit tűzkár ellen biztosították. 

» 

Bánát i esperesség. 

A) Meghaltak: — 
B) Védtozások: T.-Becsén Rótli Béla eddigi administrator, Bir-

dán Jeszenszky Ignácz tisza-földvári segédlelkész, Hertelendyfalván 
Zatkalik Károly eddigi lajosfalvi segédlelkész lettek rendes lelké-
szekké megválasztva. — Orsován Schwalm János eddigi utazó lel-
kész lemondott hivataláról. Franczfelden Bolms Károly, Lajosfalván 
Bezzegh Sámuel (ez utóbbi időközben eltávozott Szarvasra) lettek 
segédlelkészek. N.-Semlakon Tyahun Károly lett ideigl. tanító. Haj-
dusiczán Podhradszky Aladár (időközben eltávozott), Lúgoson Schrei-
ner Dániel ideiglenes tanítók véglegesíttettek. Felügyelővé választa-
tott Temesvárott Jeszenszky Béla nagybirtokos. 

G) Építkezések és áldozatok: A lajosfalvi egyház épületei javítá-
sára 150 frtot fordított. Lelkészének fizetését 400 frttal emelte, mely 
összegből a lelkész csak 200 frtot fogadott el. Pancsova egyh. épü-
letei javítására 313 frtot költött, egyházi dal egylete 200 frtos har-
moniumot vett, mely összeget a hívek adtak össze. Antalfalva 250 frtot, 
Franczfeld 120 frtot, Resicza 78 frtot, Liebling 265 frtot fordítottak 
egyházi épületeik javítására. Lúgos 150 frtot fizetett le adósságából 
s az ottani buzgó nők 120 frt értékű 2 ezüst oltárgyertyatartót s 
oltárterítőt vettek a templom számára. K.-Semlak paplakot épített, 
mely 2000 frtba került. Birda 400 frtnyi tartozását lefizette. Á tót-
aradáezi hívek a község 100 éves jubilaeuma alkalmából 200 frtot 
adakoztak egyházi czélokra. 

B) Segélyezések és adományok. Orsovának a bécsi egyh. főtanács 
3 évre 100—100 frtot biztosított; a külföldi Gusztáv Adolf egy le-
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tektől 120 márkát, a bánáti missiói pénztárból 300 forintot kapott. 
Pancsovának Alexievics Julianna (gör. kel. vallású) 50 frtot hagyo-
mányozott. Ferdinandsbergen a confirmandusok szép oltárterítőt adtak 
a templomnak. Franczfeld 140 frtot, Temesvár 31 frtot gyűjtött az 
eperjesi leégettek számára. Resicza a gyámintézetektől 161 frtot 
kapott. Steierlaknak a bécsi ev. egyház presbyteriuma egy 250 frtos 
templomcsillárt ajándékozott, az ottani egyletektől 145 frtot kapott. 
Lúgos egy az egyház felsegélyezésére rendezett tánczvigalomból 
325 frtot s nsgos Scheint Adolf kincstári igazgató közvetítése folytán 
temetője bekerítésére 150 frtnyi értékű faanyagot kapott. A k.-sem-
laki egyház paplaka fölépítésére több egyház és egyesek 200 frtot ada-
koztak. Lieblingnek nsgos Wodianer Béla orsz. képviselő egy uj orgona 
beszerzése alkalmából 500 frtot adományozott. Diebus Ádám, a ki 
eddig már több nagy alapítványt tett az egyház és iskola részére, 
az isk. vizsga alkalmával 45 frtot osztott ki a szegényebb isk. gyer-
mekek közt. 

Bars i esperesség, 

A) Halálozás: Belcsák Károly esperességi pénztárnok 1871. óta. 
B) Változások: Léván Nedőczy Pál tanító lemondott. 
C) Építkezések és éddozatok: Körmöczbéinya kisebb javításokra 

81 frt 44 krt fordított. — Szelezsény egyesek adakozásából a pap-
laknál kutat ásatott körülbelől 200 frtnyi költséggel. — Léva uj 
anyakönyvekre, szegény egyházaknak s alumneumoknak 65 frtot 
adott. — Fakó-Vezekény uj paplakot épít s templomát javítja 4000 
frtnyi kiadással. — Farnacl költött a templom belső javítására s 
iskolaszerekre 102 frt 80 krt. Ezen áldozatok összege 4552 frt. 

D) Segélyezések és adomémyok: Körmöczbéinya O cs. és ap. kir. 
Felségétől orgonára 100 frtot, a várostól 1194 frt 84 krt, a confir-
máczió alkalmával Rakovszky Imre úrtól 6 frtot, Wagner Vilma 
asszonytól 5 frtot, Galantha Samu úrtól 3 frtot és Demjany Lajos 
úrtól 3 frtot; Nadeja-Groszmann új házasoktól 4 frtot; Bossányi 
Zsuzsanna hagyatékából 6 frtot, Schluch Ferencz úrtól 10 forintot, 
a gyászoló Forster-családtól 10 frtot. — Szelezsény a közbirtokos-
ságtól a lelkész használatára egy 100 frt értékű rétet, Kosztolányi 
Aurél úrtól kelyhet és patenat a betegek használatára. — Léva 
id. Bolemann János örököseitől szülőik emlékére 400 f r t ; a várostól 
100 fr tot ; többektől oltár- és csillárgyertyákat, Belcsák László fel-
ügyelő és Schleifer Ármin lelkész uraktól jutalomkönyveket a tanuló 
ifjúság számára. — Vezekénynek adományozott : Pfitzner Sándor fel-
ügyelő úr 20 frtot, Zajacz András lelkész úr 28 frt 44 krt, Szá-
dovszky István 6 frtot, Petrovics Mihály Koltháról 2 frtot, Petro-
vics Ignácz 3 frtot, Fendt Róbert 10 frtot, Küfíér János 5 frtot, 
Petrovics Zsigmond 15 frtot, Petrovics Károly né 2 frtot, Petrovics 
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Antal 2 frtot, Kurina Péter 3 frt 90 krt, Ferianc Dániel 10 frtot, 
Ruchlovits András 10 frtot, Jakobey Vilmos 5 frtot, Frey János 
10 frtot, Zsorna László 10 frtot, Fábianekné 5 frtot, Polák Péter 
10 frtot, Csernák Éva 10 frtot, Fábri János 1 frtot. — Farnadnak 
Petrovics Ignácz 1 frtot. Összesen 2141 frt 18 kr. 

Békési esperesség. 

A) Halálozás: Az 50-es években esp.-felügyelői tisztet méltóan 
viselt Keblovszky Lajos és Ursziny Andor, úgyszintén Uhrin Pál 
békéscsabai, Chrenka Sámuel t.-komlósi és Erőss Sámuel orosházai 
tanítók — ez évben hunytak el, kiknek ''emlékezete kegyeletben 
őriztetik. 

B) Változások : Nagylakon Trnovszky Jónás önkéntes lemondása 
után ambrózfalvi tanító Mikus János, ennek helyébe t.-komlósi s.-tanító 
Lengyel Gyula lettek tanítóknak megválasztva; Orosházán az elhalt 
Erőss S. helyéreCsonka János szőlőbeli tanító lett előléptetve, ennek he-
lyébe volt s.-tanító Brosz János s a p.-sz„-tornyai új egyli. iskolába Polónyi 
Károly volt pusztai tanító lettek megválasztva; Komlóson Chrenka S. 
halála következtében ezen előléptetési változások történtek : a meg-
ürült tanítói állomást Pavlovics, ennek helyét Szokolay Pál, ezét 
Kovácsik Gábor foglalta el s az így tanító nélkül maradt bánáti 
iskolába csak nem régóta ambrózfalvi tanító Lengyel Gyula hivatott 
vissza; Csabán az elhunyt Kiiment Endre tanító helyébe áttétetett 
Galli János, ennek helyébe Michnay Gyula s ennek helyébe meg-
választatott helyettes tanítónak egy évre yolt bánhegyesi tanító, 
Allgőver István candidatus; a legrégibb szőlőkben épült iskola tanítója 
Frnda Mihály lett; doboz-megyeri új iskola orosháza-gyopárhalmi 
volt tanítót, Botyánszky Jánost nyerte meg tanítóul, kinek helye 
szükségből ideigl. tanítóval volt betöltve; Szarvason az ó-szőlőbeli 
iskola ideigl. tanítója Bodnár András, testvérével a bezini szőlőbeli 
tanítóval, Bodnár Józseffel ujabban fendes tanítóknak lettek meg-
választva ; szintén tavaly az örraénykúti tanyai iskolába ideigl. 
behelyezett Gemziczky Géza eltávozván, helyébe Matejdesz György 
és Greizinger Ede ideigl. tanító a csabai-út melletti tanyai iskolából 
távoztával Simkovicz Pál szarvasi képezdészek múlt őszszel lettek 
ideigl. tanítókul megválasztva; Báuhegyesen a második iskola taní-
tójául csasztkói tanító Hrdlicska József lett megválasztva; M.-Berény-
ben a kamuti szőlőbeli iskolába Schranz Károly lett ideigl. behelyezve; 
Mezőhegyesről Nóvák Gyula s.-tanító eltávozván, a tanköteles ev. 
gyermekek hetenkénti egyszeri vallástanítását pitvarosi lelkész, Korén 
Pál vállalta magára. — M.-Berényben a Dax György lelkész káplánja, 
Illgen Antal eltávozván, Fábry Pált hivta meg oldalához, ki azonban 
rövid idő alatt kibetegedvén, helyét Orgován Gyula hitjelölt foglalta 
el; T.-Földvárról Jeszenszky Ignácz káplán Birdára papnak hívatott 
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meg, helye betöltetlenül maradt; Csabán Haan L. káplánja Bodzás-
Megyesre lelkésztanítónak távozván, helyébe Leszich László hitjelölt 
lépett; Szarvason Sárkány János káplánja, Keviczky László, Kondo-
roson lelkésztanítónak megválasztatván, Bezegh Sámuel lajosfalvai 
s.-lelkészt hivta meg oldalához. — Alberti, Komlós, Pitvaros, Szentes, 
N.-Szt-Miklós, Orosháza, Arad, Csaba presbyteriumaikat megújították. 
Szeged Jeszenszky István személyében új gondnokot; Makó Vizinger 
Károly, N.-Szt-Miklós Bobor Elek személyeiben új felügyelőket 
választottak. Arad a felügyelőségben Haasz Sándort, a gondnokságban 
Prinner Samut újólag megerősítette, ez utóbbi kurátorságának 20-ik 
évét tölti. B,-Csabán Zsilinszky Mihály, Szarvason Haviár Dániel 
újonnan lettek a felügyelői hivatalban megerősítve. 

C) Építkezések, áldozatok: Alberti „egyh. alaptőkéjét" 590fr t ra nö-
velte; épületei javítására 304 frt 79 krt költött. Apatelek uj tantermet 
épített, melyre s egyéb épületeinek tatarozására 750 frtot fordított. Aradon 
a templomalap 1672 frttal gyarapodott, ugy hogy az aláirt összeg 
kitett 13,448 frt kr t ; befizetve van : templomalapnak 6504 frt 50 kr., 
évi szaporulat kitett 2446 frt 32 krt, templomfelszerelési alapnak 
1048 frt 3 kr., szaporulat 48 frt 3 k r . ; segélyalapra begyült 48 frt, 
kamatokból szaporodott 32 frt 56 kr., az egész segélyalap kitett 
737 frt 34 kr t ; a Luther-alap tesz 244 frt 6 krt, szaporulat 15 frt 
84 kr t ; iskolai helyisége festésére 56 forintot adott ki, udvari 
csatornát készíttetett 32 frton, kisebb-nagyobb javítások eszközöltettek 
250 frton. Bánfalva iskolájának bebutorzására 39 frt 51 krt adott 
k i ; új templom-tervrajz és költségvetés készítéseért s pályázat-hir-
detésre 82 frt 10 krt költött. Bctnliegyes az új iskolához melléképületet 
120 frt költséggel csináltatott; új templomalapra egyesek 12 hliter 
búzát adtak össze, mely így 307 hliterre növekedett. M.-Berény, tót, 
az új temetőben egy házat építtetett, mely 600 frtba került; önkéntes 
adakozásokból az egyház czéljaira begyült 54 frt 99 kr . ; egyh. 
épületek javítására kiadott 274 frt 59 krt. M.-Berény, német, 4-ik 
iskoláját felépítette 3200 frt költséggel; a leányiskola udvarán levő 
gazdas. épületet 257 frt kiadással magasabbra emeltette s cseréppel 
fedette be. B-Csaba uj iskolát épített a legrégibb szőlőkben 3500 frt 
költséggel; Bodzás-Ottlakán 6000 frt költs, imaházat s paplakot 
épített; offert. cz. a. magánosoktól befolyt egyházra és szegények 
pénztárába 150 f r t ; u. n. „aranykönyv" ébe 391 frt 10 kr. van 
bejegyezve. T.-Földvár, a tanítói lakhoz tartozó gazdasági épület 
újra fedetett zsindelylyel, pap- és tanítói lakon javítások eszközöl-
tettek 456 frt költséggel; iskola-helyiségül a templom szomszédsá-
gában egy házat vett 538 frton. T.-Komlós templomi offertoriumokból 
s szokásos lakodalmi adakozásokból 156 frt 52 krt gyűjtött ; orgo-
náját javíttatta és hangoltatta 150 frton. Makó a korhadt haranglábak 
kijavítására, egyh. épületeinek tatarozására s melléképületek újra épí-
tésére 472 frt 3 krt adott k i ; templom-alapja 438 frt 17 krral 
növekedett; lelkészének a hivat, naplók vezetéseért évi 50 frt sza-
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vazott meg. Nagylakon a központi iskolák és tanítói lakok javít-
tattak és újra fedettek 3000 frt költséggel; nagy harangja meg-
repedvén, négy új harangot öntetett, mire három egyháztag ajánlotta 
fel áldozatkészségét: Dovál Pál h lf2 , Miklovicz György 61/2 és 
Zelenák István 13 14 régi mázsás harangra, a régi harangok árán 
és adakozás útján begyült pénzösszegen egy 24 mázsás harang ren-
deltetett s vasállványokra alkalmaztatnak, összes költség 5—6000 
frtra fog rúgni; kegyadományok czimén begyült 655 frt 49 kr. 
Orosháza a szőlőkben új iskolát állított 3000 frt költséggel, melyhez 
400 frt és 12 Y2 hl. búza hiványilag lett alapítványozva; P.-Szt-Tornyán 
400 • telket vett isk. helyiségnek s így az eddigi községi iskolát 
az anyaegyház vette át, alapítványozván 300 frt és 12 1/2 hl. búzát 
tanítói hiványul; — temploma százados ünnepéhez ezt 785 frt kicsi-
nosíttatta, a tornyot 485 frt újíttatta, mely utóbbi költségéi a község 
fedezte, ugyanakkor orgonáját 1525 frt megujíttatta; papi és iskolai 
épületek tatarozására 800 frtot adott ki ; a hívektől adományképen 
befolyt : az egyházra 243 frt 50 kr., szegényeknek 47 frt, szegény 
iskolásoknak 60 f r t ; Sz.-Sz.-Tornya 300 frton yett 2-ik iskolának 
550 • házhelyet. Pitvaroson önkéntes adományokból befolyt 335 frt 
77 kr. Szarvas kegy adomány okban bevett különböző egyh. czélu 
alapoknál 255 frt 61 k r t ; egyh. épületeinek tatarozására 1238 frtot 
fordított. Szegeden a hívek 35 frt 7 krt adakoztak; épület-javításra 
44 frtot fordított; járdaköltség czimén 191 frt 21 krt fizetett a városnak. 
Szemlak új temetőjét 250 frt bekerítette, egyh. épületeinek javítására 
60 frtot költött, 1000 frtos adósságából 400 frtot törlesztett. Szentes 
egyh. épületeinek javítására 54, isk. felszerelésre s tisztántartásra 
33 frtot fordított; özv. Hankiss Károlyné az oltárra 6 db gyertyát, 
Antal József egy énekeskönyvet ajándékozott; szorgalmas tanulók 
között könyveket osztott ki. N.-Sz.-Miklós harangállványának 
helyreépítésére a maga kebelében 264 frt 50 krt gyűjtött; épület-
javításra 20 frtot adott ki. F.-Varsánd törlesztett a földhitelintézet-
nél 120, az esp. özvegy-árvaintézetnél 128 frtot, templ. alaptőkéje 
609 frt 96V2 krra növekedett. II.-M.-Vásárhelyen toronyalapra be-
gyült 11 frt. 

D) Segélyezések és adományok: Alberti jótékony czélokra 10 frtot 
adott ki. Apatelken ngos Solymosy László, ottani nagybirtokos úr, 
ugyanaz, ki a templomujítás költségeihez is értékes építőanyaggal 
nagylelkűen járult, az iskolaépítéshez 6000 téglát, Csepregi György 
és Braun József silingyiai bérlők pedig 31 szálfát ajándékoztak. 
Aradon t. Glatz Antal úr 15 frt, az aradi I. takarékpénztár 50 frtot 
adományozott szegény ev. isk. gyermekek segélyezésére; az egyház 
folyamodó egyházaknak és tápintézeteknek 32 frtot osztott ki. Bán-
falva zágrábi, salgó-tarjáni, k.-zellői és n.-sz.-miklósi egyházaknak 
összesen 9 frtot küldött; e. e. e. gyámintézettől új templomalapra 30 
és a helybeli önsegélyző szövetkezettől 50 frtot kapott; dr. Chrenka 
Dániel orvosné az oltárra 4 db gyertyát, szallagokat és művirágokat 
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adott, Szikula Andrásné orosházi lakos és Oskó József 3 frtot aján-
dékoztak az új templom-alapra, ugyanarra befolyt a helyi új házasok 
és confirmandusok adományából 30 frt 50 kr. M.-Berényben a tót 
egyháznál Hajko Jánosné új terítővel ékesítette fel a szószéket ; 
özv. Valentinyi Andrásné új harangra 25 frtot ajándékozott; segé-
lyezésekre kiadott az egyház 43 frt 30 krt. M.-Berényi német egy-
háznál néhány kegyes asszony az oltárt és szószéket új fekete terí-
tőkkel 30 frt értékben díszítette fel. B.-Csaba egyéb kisebb adomá-
nyokat nem említve Apateleknek templom kölcsön-törlesztésre 100 frtot 
küldött. Gyomcin Weidinger György ez évben is ellátta az oltárt a 
szükséges gyertyákkal. T.-Komlós néhai Adamik Mihály hagyaté-
kából 100 frtot vett be; egyházaknak, iskoláknak 22 frtot juttatott. 
Makó, a helybeli ipar- és keresked. banktól az iskola 20 forintot 
kapott; az egyház gyámintézeti czélokra, középiskolákra adományozott 
6 frt 40 krt. Nagylak gyámintézetre 5, alumneumokra 20, szegény 
egyházaknak 60 frtot adományozott. Orosháza százados alapítványi 
tőkéje 400 frttal gyarapodott; szegény egyházak segélyezésére és 
középiskolákra adománykép nyújtott 160 frtot. Pitvaros, szegény 
egyházak- és iskoláknak adott 26 frt 30 krt, Urbancsek János, 
Major András, Lóczi Mihály, Bencsik János és özv. Ivanko Mária 
1 — 1 templomi értékes fali gyertyatartót ajándékoztak az egyháznak. 
Szarvason Tót Jánosné, szül. Janánik Erzsébet az oltárt és szószéket 
égszinü atlaszból arany rojtok- és bojtokkal készült terítőkkel, a 
kelyhet fekete atlasz-terítővel s a gyertyatartókat alkalm. művirággal 
diszítette fel 318 frt értékben. Szegeden Schulpe Vilmos a lelkész 
fizetés-javítására szánt alapot ismét 25 frttal növelte; az egyház a 
Gusztáv-Adolf egylettől 129 frt 38 kr. segélyben részesült; közép-
iskolákra 20 frt 50 kr., gyámintézetre és szegény egyházaknak 6 frt 
50 krt adott. Szemlak jótékony czélokra 10 frtot osztott ki. Szentesen 
néhai Pokomándy Gáborné 200 frtos hagyománya a templom-alapra 
befolyt; az egyház jótékony czélokra 19 frt 55 krt juttatott. Nagy-
Szent-Miklós az esp. egyházaktól 214 frt 83 krt vett be, az e. e. e. 
gyámintézettől 68 frtot kapott, gyámintézetre és középiskolákra ado-
mányozott 11 frt 55 krt. F.-Varsándnak b. Edelsheim Gyulai ő nmga 
az évi 20 frton kívül iskola-építésre 500 frtot adományozott; az 
egyház jótékony czélokra nyújtott 16 frt 20 krt. H.-M.- Vásárhelynek 
néhai Sulcz János hagyományozott egy nyomási fekvőséget, melyet 
az egyház 900 frton adott el s ismét fekvőségbe fektet. 

B u d a p e s t i esperesség. 

A) Halálozások: Jákobéi József,, magyar-német egyház, budapesti 
esperességi gyámintézet, bányakerületi és egyetemes gyámintézet 
pénztárosa és számos egyházi alap kezelője. 

B) Változások: A magyar-német egyház elemi iskoláinál Scholz 
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Lajos, a 4-ik leányosztály tanítója, az újonnan létesített 3-ik polgári 
leány osztályba tétetett át s helyébe Mikolik Kálmán, az eddigi 3. 
leányosztály tanítója lépett, az ő osztályát Küttel Cornelia tanítónő 
vette át, s e helyett az 1-ső leányosztály ideiglenes tanítónőül 
Szelényi Anna választatott meg. Elhunyt Jákobéi József helyébe 
pénztárosnak Bendl Henrik választatott s Mikolik Gyula megerősít-
tetett pénztár-ellenőri állomásán. 

Váczott Izák Lajos a budapesti szláv egyház tanítója helyébe 
Terray István, volt aszódi okleveles segédtanító, lett megválasztva. 

C) Építkezések: A magyar-német egyház egyházi és iskolai épü-
leteit javítatta, egy részben átalakítatta. A szláv egyház az iskola-
termet és tanítói lakot befestette. Buda tornaiskola létesítésére és 
épületeinek tatarozására 593 frtot fordított. Véiez a folyó évi május 
17-ki jégvihar által temploma majdnem összes ablakainak elkészí-
tésére s cserép-födélzetének javítására 200 frtot költött. A rádi 
íiókegyház hívei egy 250 frt értékű 3 változatú orgonát szereztek. 

D) Segélyezések, kegyadomémyok, hagyományok: A magyar-német 
egyház új templomra alapot gyűjt. A nevezett egyház négy lelkes 
férfia: Cséry Lajos, Fuchs Gusztáv, Stephani Lajos és Kéler Napo-
leon, egyenként 5000 forinttal ezen gyűjtést megindította, eddig már 
50,000 frton felül Íratott alá. A főváros a nevezett egyháznak kul-
tusz czélokra ez idén is 2100 frtot, iskolai czélokra 3000 frtot és 
hitoktatási czélokra 4000 frtot szavazott meg. A pesti hazai első 
takarékpénztár a főgymnasiumnak 300 frtnyi segélyt adott, Stephani 
Lajos isk. gondnok a tantermek légszesz csőveit üveg tartókkal 
látta el, Jármai Gusztéw az iskolákban szükséges téntát ajándéko-
zott, Ferenczy Ida kisasszony az ócska oltárdraperiákat újakkal 
cserélte ki. 

A Glosius-Artner Karolina-féle alapítványból a gymnasium 
alaptőkéjének növelésére befolyt 4800 frt és így ezen alapítványból 
összesen az 1886-ik év végéig 112,745 frtot nyert a középiskola. 

A német egyháznak: gróf Stainlein Ottó 21 frt, Preisz György 
100 frt, Seligmann Richard 300 frt, Setzer Teréz 50 frt, Eder 
József 100 frt, Mosanszky Róbert 500 frt, Wiesinger Mária 200 
frt, Fuchs Rudolf 60 frt. 

A Luther-alapítvány tett az 1886-ik év végével 1063 frtot, mely 
összeghez járult Pataki József 100 fr t tal ; a szegény-alap tőkéje 
465 frtot, melyhez járult Eder József 100 frttal. 

A szláv egyhciznak a főváros egyházi és iskolai czélokra ez 
idén is nyújtott 2000 frtot, dr. Matuska Péter egyházi felügyelő 
új oltárterítőre 20 frt, özv. Kvacsala Julia Szarvasról új orgonára 
50 frt. A hívek gyűjtése tett 85 frtot. 

Buda a Gusztáv Adolf-egylettől kapott 230 frt 27 krt. 
Óbuda a gyámintézettől 72 frt 33 krt. 
Búdéinak a fővárosi egyesült takarékpénztár 50 frtot adott. 
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Az egyházi hívek a szegény gyermekek ruházására s köny-
vekkel való ellátására 535 frtot gyűjtöttek; a lelkész maga a Con-
firmandusok számára 40 frtot. 

A főváros a buclai egyháznak egyházi és iskolai czélokra 1800 
frtot, s hitoktatási czélokra 1000 frtot nyújtott. 

Mechwart András Adelmann György, elhalt budai tanító sírjára 
saját költségén díszes síremléket állított. 

Sztaroszta Teréz 137 frt értékű oltár-takarót adott. 
A Mciria Dorottya egylet évi bevétele volt 165 frt. Kiadása 

87 frt. Ennek javára a télen bál, tavaszszal pedig majális rendez-
tetett, melynek tiszta jövedelme az egylet javára 210 frtot tett. 
Egylet vagyona 210 frt. 

A váczi egyházat az E. E. E. gyámintézet 432 frt és 33 krnyi 
szeretet-adományban részesítette. 

Az eperjesi tűzkárvallott főiskola és egyház számára a bpesti 
esperességben Scliranz János és Scholz Gusztáv lelkészek gyűjtést 
rendeztek, mely 243 frtot eredményezett. 

Irodalom: Doleschall Sándor-tói megjelent: „Eine aufgefundene 
Luther-Reliquie. Scholz Gusztáv szerkeszti a „Protestáns Népkönyv-
tárt" és az „Árvaházi Naptár"-t német nyelven. Minden egyház 
részéről megjelentek az évi értesítők, azonkívül a magyar-német 
gyülekezet nép- és polgári iskoláinak évi értesítője Falvay Antal 
igazgatótól. 

N ó g r á d i esperesség. 

A) Halálozások: T. Bansel Kálmán, volt maskovai lelkész, 
Buda Mihály poltári segédlelkész, Wladár Zoltán b.-gyarmati s.-lel-
kész, Weissenbacher János s.-tarjáni érdemdús felügyelő, Boszák 
István csesztvei, Csipkay Timót n.-libercsei tanítók jobblétre 
szenderültek. 

Kaszner Sámuel béri tanító nyugdíjaztatott. 
B) Változások: Pfaff Gusztáv bányagondnok S.-Tarjánban 

Lehóczky Gusztáv ügyvéd Turopolyán, Goldberger Győző, Álgőver 
Mihálynak lemondása következtében, Buda-Lehotán, ifj. Bartholomaei-
desz Gyula, Busbak Ádám leköszönése következtében Kálnón, Kiszely 
János F.-Sztregován, egyházfelügyelőknek lettek megválasztva. 
Pohánka Géza Poltárra segédlelkésznek hívatott meg. Honéczy Pál 
nagyfalusi tanító Bérre, Szlatinszky András okleveles képezdész 
Nagyfaluba, Figuly János hradistyei tanító N.-Libercsére, Sztrapony 
János berzenczei tanító Hradistyére, Honéczy Gyula gácslehotai 
tanító Berzenczére, Czirbesz János budalehotai tanító Gács-Lehotára, 
Csipkay József tanító Buda-Lehotára, Vregyik Gusztáv Fűrészre 
lettek tanítókul megválasztva. Czéner Pál mint segédtanító A.-Esz-
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tergályon működik. Lihota Ferencz helyébe Ribán, Frecska László 
vallásoktatással bízatott meg. 

C) Építkezések : Lapujtőn a levita-lak udvara keríttetett körül, 
melyre a fonatot 15 frt értékben Nádossy István ajándékozta, 
Luczin orgonát javított 27 írtért, s iskolájába új kályhát szerzett 
44 frttért, Udornya új tornyot emelt 3000 frt költséggel, Ozdin 
templomának renoválásához készül, Bisztrieska 57 frt költséggel 
iskoláját javította, Rónya az iskola-kertet kerítéssel látta el 30 frt, 
Turieska templomát újból átalakította 745 frt 41 kr. kiadással, 
K.-Zellő iskoláját javította 41 frt, Zobor iskolát, templomot s orgonát 
javíttatott 164 frt 10 kr., B.-Gyarmat templomát javította 400 frt, 
N.-Kürtös iskolát és paplakot javított 300 frt, Szt.-Péter harangját 
átöntette 78 frt 11 kr, templomát javíttatta 119 frt 65 kr, s pap-
lakát javíttatta 56 frt 20 kr. költséggel, N.-Lam az iskolához tar-
tozó magtárt berendezte 20 frt, F.-Sztregova tanítójának pajtát 
épített 100 frt, az iskola udvarán kutat ásatott 60 frt, s az iskola 
kertjét körülkeríttette 25 frt költséggel, Szenna iskoláját javította 
296 frt 15 kr, a templom kőkerítését újból födette 66 frt 80 kr., 
a templom melléképületeit javíttatta 15 frt kiadással, Turopolya az 
egyházi malom mellett istállót építtetett 120 frt, azonfelül az iskola 
körül javítást eszközölt 56 frt, Lest a tanítói laknak újbóli átala-
kítására 980 frt 50 krt adott ki, F.-Tiszovnyik az iskola-épület 
javítására 20 frtot költött, Vanyarczon a lelkészlak 590 frt 46 kr. 
költséggel javíttatott és cseréppel fedetett be, Szirák szintén cse-
réppel fedette be a paplakot 450 frt költség mellett, Bér iskoláját 
új padokkal és kályhával szerelte fel 100 frt, Szűgyben a paplak 
melléképülete újból felépíttetett 400 frt, iskolája javíttatott 40 frt. 
Csesztvén a tanítólak 40 frt, Patvarczon a tanterem javíttatott 32 frt 
költséggel, Bánk a tanítólak melléképületeinek s tantermének 
javítására 100 frtot, Bodony ugyanily czélból 17 frtot adott ki, 
Agárd az egyház fennállásának százéves fordulója alkalmából templo-
mát kivül-beltil kimeszeltette, az oltárt, szószéket s padokat befes-
tette, az orgonát kijavítatta, a tantermet kipadlóztatta 490 frtnyi 
költséggel, Surányban a paplak tetőzetének fele része javítatott 
159 frt 20 kr., Policlmo tantermét javíttatta 300 frt költséggel, 
Abelova malmának felszerelésére 350 frt, iskolájának javítására 200 
s tornyára 20 frtot adott ki, N.-Libercse templomába új padokat 
helyezett be 150 frton, azonfölül iskolája s a paplak körüli javítá-
sokra 52 frtot költött, Závada a lelkész lakát emeltette 110 frt, 
Maskova tantermét javíttatta s új padokkal látta el 200 frt költséggel, 
Gács-Lehota iskolájának javítására 30 frtot adott ki, Lupocs uj 
haranglábat épített s abba új harangokat szerzett 400 frton. 

Az összes építkezési kiadás ez évben: 11067 frt 58 kr. 
B) Kegyadományok: 0 cs. kir. ap. Felsége a podrecsányi isko-

lára 100 frtot adományozott. 
Szécsény templomra gyűjtött s adakoztak: Baros Árpád r. katli. 
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2 frt, Klein Fer. izr. 1 frt, Krúdy Pál r. k. 1 frt, G. Adolf-egylet 
86 frt 41 kr, Málus Károly 44 frt 25 kr., ifj Makovinyi Mihály 
50 kr, Nyíkos Gyula 1 frt, Szígyártó Pál 50 frt, Szécsényi takarék-
pénztár 76 frt 12 kr, orsz. könyöradományokból begyült 176 frt 
34 kr, Lapujtő a bpesti női gyámintézettől értékes oltári edényeket 
kapott s a megye területén foganatosított gyűjtésből 45 frt 67 krt 
szerzett, ns. özv. Szontagh Ferenczné úruő 6 frtot adott tanszerekre. 
S.-Tarjánnak paplaképítésre adakoztak: zurányi egyház 10 frt, 
apáti, glozsányi, hartai, szegedi, pelsőezi ref., fazekas-varsándi egy-
házak 1—1 frtot, temes-butyini, bánfalvai, modori, barándi ref., lep-
sényi, váczi, szemlaki, mezőtúri ref., szent-györgyi egyházak 2—2 frtot, 
pilisi egyh. 3 forint, e. e. e. gyámintézet 30 frt, korponai egyh. 
4 frt, orosházi egyh. 5 frt, b. Prónay Dezső 5 frt, gyóni e. 5 frt 
23 kr., kis-kőrösi e. 7 frt, dobronai 6 frt 30 kr., sár-csapdi e. 5 frt 
25 kr., vadkerti e. 24 frt 40 kr., Barta Sándor 5 frt, Zsilinszky 
Mihály esp. felügyelő 26 frt, Kalenda János esp. f. ii. gyűjtése 11 frt, 
Berzsenyi Jenő f. ü. 2 frt 20 kr., Lehoczky J. f. ü. 3 frt, 
Nádossy J. f. ü. 2 frt, Berzsenyi Dezső f. ti. 1 frt, Busbak Ádám 
f. ü. 5 frt, Benedicty Andor f. ü. 2 frt, b. Prónay Gábor 10 frt, 
Fabiny Géza gyűjtése 9 frt, Kozma Bálint f. ü. gyűjtése 7 frt 40 kr. 
puczinczi és nyitraszerdahelyi egyházak 2—2 frt, kővágó-eőrsi e. 
1 frt 95 kr., alberti 3 frt, Láng Adolf főesperes 3 frt, Geduly 
Elek 2 frt, czeglédi ev. e. 5 frt, békési ref. e. 5 frt, kézsmárki e. 
10 frt 20 kr., budapesti német e. 20 frt, kassai 5 frt, meiningeni 
G. A.-egylet 18 frt 65 kr., közp. G. A. e. 124 frt 50 kr., kabai 
ref. esperes gyűjtése 3 frt 85 kr., zsarnói ref. esp. gyűjtése 1 frt 
12 kr., péteri ev. e. 1 frt 80 kr., körmöczbányai 6 frt, badinyi e. 
3 frt, pribeli 1 frt 50 kr., debreczeni ref. e. 5 frt, lőcsei ev. e. 5frt, 
kövi egyh. 11 frt 20 kr., szentesi 6 frt 60 kr., rimabrézói 4 frt 
80 kr., nagyváradi e. 3 frt., s.-tarjáni takarékpénztár 30 frt, győri 
ev. e. 10 frt, összesen 507 frt 95 kr. A s.-tarjáni iskolára: a mező-
berényi német egyh. 15 frt, a nyíregyházi ev. e. 5 frtot. 

Szügyien bold. Sándor Károlyné szül. Jezerniczky Emília az 
egyháznak és iskolának egyenlő felerészben 400 frtot hagyományo-
zott; Fáy Albert úr Stephánia-alapból Mihálik J . patvarczi tanítót 
15 frttal jutalmazta, a községi elöljáróság a tanulókat 4 frt, Hanzély 
László e. f. ü. úr 1 frt 60 krral. Agárdon az egyházhívek 95 frtot 
ajándékoztak az egyháznak; a paplak cseréppel leendő befedésére 
egy. f. ü. úr 20 frtot, lelkész 10 frtot, tanító 5 frtot adott. Alsó-
Bodony toronyjavításra a Baldácsy-alapból 160 frtot kapott, Bernát 
János szarvasi lakos az egyháznak 40 frtot ajándékozott, Nógrádon 
Kis Sándor körjegyző és Pohánka J . bánki tanitó a tanonczoknak 
2—2 frtot adott; a községi elöljáróság az egyháznak 10 forintot 
ajándékozott. 

Vanyarczon ng. Dezsewífy Ottó úr 4 frtot, 4 magy. énekes-
könyvet s 2 magyar bibliát osztott ki a szorgalmas tanulók közt; 
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Kovács Bertalan lejegyző 10 drb 25 krost adott vizsgái jutalmakra, 
a Zelenka Dániel-féle alapítvány kamataiból 3 magy. énekes könyv 
adatott a magyar nyelvben legnagyobb jártasságot tanúsított növen-
dékeknek ; végül rudnai Józsefné ő nga a tanítókat egy-egy arany-
nyal jutalmazta. Szirákon gf. Degenfeld Lajosné ő mltsga 4 frtot, 
16 drb 25 krst és 2 magyar bibliát, Wladár Miksa lelkész 1 frt 
50 krt és Sztacho József tanító 60 krt ajándékoztak vizsgái jutal-
makra. Béren özv. Bozó Pálné ő nga 13 drb 25 krost és Kovács 
Bertalan lejegyző 1 frtot osztott ki a tanulók között. Gután Hanzély 
Béla úr 2 frtot, Csengey E. úr 1 frt 20 krt, Vala László úr 2 frtot 
és Fényes Lajos lelkész úr 1 frtot osztott lei a magyar nyelvben 
leginkább kitűnt tanulók közt. 

Losonczon a Keller Sámuel-alapból 6 drb énekeskönyv, egy 
tanügybarát ajándéka 49 drb erkölcsnemesítő olvasmány és könyv, 
egy iskolaszéki tag által 10 ezüstliuszas osztatott ki a tanulók 
között, Bozó Pálné ő nga a kézimunkában kitűnő szegény leány-
káknak 6 frtot, Stollmann Ágoston úr 1 frtot adott. Cséh-Brézon 
Rák Géza kereskedő 3 frtot osztott ki a magyar nyelvben legin-
kább kitűnt 6 tanuló közt, Grim Imre lejegyző 1 frtot adott egy 
tanítványnak. Barthalomaeidesz Gyula leálnói lelkész úr Kálnón, 
Nagyfalun és Berzenczén vallásos tartalmú leönnyvecskéket osztott 
ki a tanulók közt. Gergelyfalván Homor István kjegyző két tanu-
lónak 2—1 frtot adott, Apát falván pedig Busbak Á. úr 16 drb 25 
krost osztott ki szegény és szorgalmas tanulók között. 

Kis-Zellön ng. Prónay Elek úr 5 magyar énekeskönyvet osztott 
ki a tanulóknak, Nagy-Kürtösön Csemiczky Károly úr a tanulóknak 
10 frtot, az iskolának pedig 5 db. magy. énekeskönyvet ajándékozott. 

Lónyabányán nt. Geduly E. F. lelkész 1 tallért, 1 ezüst 
forintost s 6 drb húszast adott a magy. nyelvben legjártasabb tanu-
lóknak. Szinobányán Kossuch Gyula f. ü. úr egy 400 frt értékű 
oltárképet ajándékozott az egyháznak, a Krámer-féle czég pedig 
15 frtot engedett az oltárkörüli vasrácsozat árából. Ozdinban az 
egyház czéljaira egyesek 47 frt 50 krt adtak. Uhorszkcm a konfir-
mandusok 33 frt 70 krt, Mihály Ádám úr pedig 10 frtot adtak az 
egyháznak, Gáber Gusztáv felügy. úr hat szorgalmas és szegény 
tanulónak 1—1 frtot. Bányán a szentiványi uradalom az iskolakert 
kerítésére szükséges fát (10 frt ért.) ajándékozta, Bisztricskán az 
iskola kipadlóztatására a község 57 frtot adott. 

Turicskán: a budapesti női gyámintézet oltári szent edényeket 
küldött, Turicska község 100 frtot, tek. Vitális József f. ii. úr 
50 frt, Steiner Adolf izr. kereskedő Divényből meszet 40 frt é., ng. 
Kossuch Gyula négy gyertyatartót 20 frt ért., Krámer-féle czég 
15 frtot engedett el az oltár körüli vasrácsozat árából, Heks József 
fakereskedő Losonczról 5 frt, Belágh Lajos vaskereskedő 2 frt 12 kr., 
Lutocska Danó keresk. 8 darab gyertyát 5 frt é., Vágner Endre 
ügyvéd Losonczról 10 frt, Petyko József asztalos Hrinyováról 10 frt, 
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turicskai hívek 117 frt 80 kr., mlágyói hívek 42 frt 55 kr., azon-
kívül a kézimunkát úgy, hogy egyre-egyre 15 napi kézi és egy 
napi kocsi munka esett, Sztrunga Pál Szinóbányáról 3 frt, Szabó 
János Slavoniából 2 frt, Vrabecz János Bisztricskáról 1 frt, Kantorák 
István Udornyáról 1 frt 50 kr., Vitéz János Bisztricskáról 1 frt, 
Surányi József izr. 1 frtot adtak az egyháznak. Udornyán Torony-
építés czéljából adakoztak: tek. Vitális József úr 50 frt, Huraj 
András 50 frt, Laczó András biró 50 frt, Laczó András dlhy 30 frt, 
Szpisjak György 50 frt, Mányik Pál kanát 50 frt, Mányik János 
50 frt, Huraj Mihály 40 frt, Ország Márton 25 frt, Mányik Pál za 
potoékom 20 frt, Laczó Mihály horni 30 frt, Laczo János dukát 
25 frt, Károly András 5 frt, Krizso György 4 frt, Szpisjak András 
21 frt 80 kr., Csabrágyi János 5 frt, Laczo János rózsái 30 frt, 
Petykó György 20 frt, Gálád György 25 frt, Rózsai Pál 30 frt, 
Laczo Pál pri ulicy 15 frt, id. Rózsay János 30 frt, Galisz János 
30 frt, ifj. Mányik János 6 frt, Mányik Ádám 15 frt, Marcsok 
Mihály 5 frt, Zvara János 5 frt, Laczo Pál 10 frt, Ország Pál 
30 frt, Petyko János dukát 26 frt, Trsztyánszky János 4 frt, 
Trsztyánszky Mária 2 frt, Kruzslicz János 4 frt, Laczo Ádám 26 frt, 
Lenhart Pál 30 frt, Laczo György 26 frt, Laczo András bacova 
15 frt, Laczo János vlcko 20 frt, Streisinger Ignácz Losonczról 
10 frt, Krizso György 4 frt, özv. Petykó Mária 5 frt, Laczo András 
Salamon 25 frtot; Tosonczáról 30 Öl követ, Udornyáról 30 ölet, 
Svonavszky Ádám vámosfalvai lakos 15 ölet, Lónyabánya község 
5 frt, Lehoczky Péter egyházfelügyelő 5 frt, Fertály András lekvár 
1 frt, ösmeretlen 10 frt, Solti sz Pál biró 2 frt, Petyko János 2 frt, 
Petyko György és neje 1 frt, Petyko Mihály 2 frt, Soltisz György 
1 frt, Galáth Sámuel tanító 2 frt, Fráter Terézia izr., szószék- és 
oltárterítőt, Gálát János Podrecsányból 3 frt, Misove Mihály Dobrocsról 
2 frt, Bodnár Sámuel tanító 5 frt. Összesen: 1034 frt 80 kr. 

Nagy-Lamon egyes hivek 26 frt 22 krt adtak az egyházra, 
az ott tartott papi értekezlet 4 frt 52 krt külmissióra. Frecska 
János gondnok 4 frt értékű, Szokol János biró szintén 4 frt értékű 
oltári gyertyát ajándékoztak, bírságokból 8 frtot adott Szokol J. 
községbíró, Komjáthy Anselm tanf. úr 5 drb Német-Linder-féle olvasó-
könyvet ajándékozott az iskolának, Dérer János leik. úr a vizsga 
alkalmával tíz tanoncznak vallás-erkölcsi tartalmú könyveket osztott 
ki. B.-Gyarmaton vizsgái jutalmak osztattak ki : a Domján-féle ala-
pítvány kamataiból 5 frt 17 kr., Kövy Tivadar f. ü. úr adományából 
4 frt, Havas Gyula 1 frt, Simko Frigyes leik. ajándékából szintén 
1 frt, a b.-gyarmati takarékpénztár 30 frtot adományozott magyar éne-
keskönyvekre, melyek a szorgalmas tanonczok közt fognak kiosztatni. 

Alsó-Sztregován Veres Gyula e. f. úr 11 frtot, Gyúros Pál 
5 frtot adtak az egyháznak, F.-Sztregován évi offertoriumokból 
begyült 8 frt, Szennán albára 3 frt 40 kr., egyes hivek kegyado-
mányából pedig az egyházra 16 frt 20 kr,7 azonfelül többen 8 frt 
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értékű oltári gyertyát ajándékoztak. Turopolyán többek ajándékából 
119 frt 5 kr., oltári oífertorium czimén pedig 11 frt 26 krt kapott 
az egyház. Lesten többek kegy adománya 9 frt 60 kr., 4 drb oltári 
gyertya 18 frt 60 kr., ng. Komjáthy A. tanf. úr 6 drb magy. olvasó-
könyvet juttatott az iskolának. Felső-Tiszovnyikon a kegyadományok 
17 frt 70 krt, az évi oífertorium 11 frt 60 krt tett ki. 

Abelován Kunszt János f. ü. 5 frt értékű olvasmányt adott az 
iskolás gyermekeknek, özv. Korcsek Istvánné pedig 10 frt é. oltár- és 
szószékterítőt ajándékozott az egyháznak, gr. Forgács Sándor úr 2 frtot 
osztott szét, az iskolás gyermekek között, Scholcz Andor körnök 1 fr t 
80 krt adott szorgalmas tanulóknak. 

Ez évi kegyadományok összege: 4387 frt 95 kr. 

Pes tmegye i esperesség. 

A) Halálozások: Dobronyovszky Károly, péterii lelkész és a 
pestmegyei esp. papi értekezlet elnöke; Kemény Sámuel, maglódi 
lelkész. 

B) Lelkészekké lettek : Dobronyovszky Gyula Péteriben ; Kemény 
Dezső Maglódon. Segédlelkészszé: Kiss István Tót-Györkön, Reich 
Sándor Újpesten, Tanítókká lettek : Endreffy Béla Bottyánban, Jurányi 
Miklós Kis-Apostagon, Röder Károly segédtanítóvá Vadkerten. 

C) Fpítkezések és áldozatok: 1. A kis-körösi körben Kis-Kőrösön 
az „Első dunavidéki takarékpénztár" 40 frtot adományozott a magyar-
ban kiváló haladást tanúsított, szegényebb sorsú tanulók javára. Ez 
összegen részben magyar bibliák, részben a Luther-társaság kiadá-
sában megjelent „Hit-oltára" czirnii, Gyurátz Ferencz-féle magyar 
imakönyvek vétettek és osztattak ki. Vadkerten Beniczky Béla fel-
ügyelő a paplak és iskola javítása alkalmával 300 db cserépzsindelyt 
ajándékozott. Gillich Mátyásné az egyháznak 1 frt, Pecznyík Ádámné 
a gyámintézetnek 50 krt ajándékozott; egy nő oltárra 5 frt értékű 
gyertyákat, Klauim Andrásné oltárra művirágokat ajándékozott. Az 
„Első dunavidéki takarékpénztár" a magyarban kitűnt iskolások 
javára 10 frtot adományozott, melyen vallásos könyvek szereztettek 
be és osztattak ki. 

2. Az apostagi körben Duna-Egyházán az egyház épületeit 
148 frton javíttatta. Az apostagi takarékpénztár az anyaegyháznak 
és a kis-apostagi leányegyháznak magyar tankönyvek vásárlására 
20 frtot adományozott, Kis-Hartán a paplak és egyik tanítói lak 
melléképülete 268 frt költséggel befödetett. Gillich Tamás értékes 
fekete oltárterítőt, özvegy Koob Rudolfné Dorn Erzsébet pesti lakos 
az oltárra virágokat ajándékoztak. 

3. A kecskeméti körben Tápió-Szelén a templom 130 forinton 
tataroztatott. Ugyanott Bohunka János, egyházi gondnok és iparos, 
szürke márványból, 135 frton készíttetett igen díszes keresztelő 
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követ, aranyozott feliratokkal. Czegléden az egyház épületei, bérháza, 
iskolaföldi tanyaépülete 744 frt 38 kron javíttattak. Vég Mihály 
13 frt 1 krt az egyháznak, iskolára a népbank 5 frt, a takarék-
pénztár 10 frt és néhai Biró Pál 192 frt 95 kr. alapítványt tett. 
Kecskemét paplaka átalakítására s temploma javítására 700 frtot 
fordított. Tápió-Szt-Mártonnak ajándékozott Ferenczy Ida kisasszony 
Budapestről egy 25 frt értékű bordeau szinü bársony s aranyrojtos 
szószék- és oltárterítőt. 

4. A pilisi körben Gyónón Opavszki Mihályné iskolaalapra hagyo-
mányozott 40 frtot. Ugyanott az egyház orgonáját javíttatta 63 frt 60 kron; 
az egyházi épületek javítására, mihez a lelkész 8 frttal járult, fordított 
63 frt 60 krt. Bényén Patay József új egyházfelügyelő, beigtatása 
alkalmával az egyház szükségleteire adományozott 50 frtot. Káva 
60 frton melléképületet emelt a tanítói udvaron. Bényén az iskola 
leégett s megújítására az esperesség több egyháza adakozott, s a 
biztosítási kárösszeggel és kölcsönpénzzel együtt e czélra 1300 frt 
fordíttatott. — Irsán Irsay József a teinplomjavitási kölcsön kama 
tainak törlesztésére 80 frtot adományozott, oltárra 10 frt értékű 
négy karos gyertyatartót és 5 frt értékű két virágtartót adott. Egy 
r. kath. nő ajándékozott az oltárra két, mintegy 10 forint értékű 
Makart-virágcsokort. Az egyház a segédtanító szobájába és a két 
iskolaterem számára szerzett 70 frton három kőszénhályhát. 

5. A czinkotai körben, Péteriben Varga Pálné 40 frtot hagyo-
mányozott az egyháznak. Földváry Géza földbirtokos 5 frtot adott 
jutalomkönyvekre. Mende 30 frton kerítette be iskolai épületeit. 
Ugyancsak Baumgarten Leó földbirtokos 14 frtot, Havas Pál haszon-
bérlő 33 frtot ajándékozott. Rákos-Keresztur 3545 frton vett házat, 
melyet 850 frton iskolává, segédtanítói lakká es, bérházzá alakított 
át és szerelt fel. Ugyanott a templom-alapot egyes jótevők, köztük 
a lelkész, 14 frttal növelték. Ugyanott iskolai czélokra adakoztak : 
a „Holczpach A. és fiai" czég 100 frt, Bulyovszky Lilla úrnő „a kedves 
luth. iskolagyermekeknek karácsonyfára" 30 frtot, Borliy János r. 
kath. 3 frt, Moller Vilmos izraelita 2 frt. Polner Lajos 4 frtot a 
magyar nyelvben haladást tett tanítványok jutalmazására. A Baar-
féle alapítványból egy fiu és két leányka részesült 5—5 forintnyi 
ösztöndíjban. Czinkota iskolája számára 200 frton új kutat épített, 
Luther-alapját egy névtelen 50 frttal, a felügyelő 10 frttal, egyes 
hivek 13 frttal növelték. Csömör iskoláját új padokkal szerelte fel 
125 frton. Csik-Tarcsán Krátky Ilona az oltárt új diszes oltárterí-
tővel díszítette fel; ugyanígy tettek Rákos-Keresztúron az odavaló 
„varró- és kötőiskola" növendékei. Maglód iskoláját 72 frt 50 kron 
új padokkal szerelte fel. 

6. A csanádi körben, nevezetesen Csornádon Drenyovszky János 
50 frtot hagyományozott a templom díszítésére, ugyané czélra Takács 
György Veresegyházáról adott 20 frtot; Vozár Julianna, rákospalotai 
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hajadon pedig az oltárra 6 frt értékű virágcsokrokat és virágtartókat 
adott. Fóth épületeit 145 frton kijavíttatta. Az egyház javára 42 frt 
önkéntes adomány folyt be. Egy magát megnevezni nem akaró pol-
gárnő 6 db háromágú fali gyertyatartót ajándékozott a templomnak. 
Mogyoród 700 frt adósságból 300 frtot törlesztett. E czélra gyűjtött 
a r.-palotai egyház 4 frt 80 krt, Kis-Kőrös 100 frtot, Láng Adolf 
főesperes 10 frt 24 krt és adott az egyetemes gyámintézet 30 frtot. 
Birói büntetésből befolyt 5 frt. Rákos-Palotának iskolaépítésre ö 
Felsége a király 100 frtot adományozott, ugyané czélra önkéntes 
adakozásból és gyűjtésből befolyt 994 frt 78 kr., mely összegből 
építési anyag szereztetett be. E czélra az egyház felügyelője, báró 
Kaas Ivor adományozott 150 frtot. Ezen felül az egyház részére 
önkéntes adományokból befolyt 40 frt 80 kr. Laszip János tanító és 
neje egész éven át urvacsorához bort ajándékozott. Molnár Julianna 
és Matúz Julia oltárra gyertyákat és virágokat, Tóth Andrásné 
oltárra gyertyákat, Turcsán Erzsébet és Zsuzsánna oltárra, keresz-
telő-medenczére térítőkét ajándékoztak. 

7. Az aszódi körben, Domonyban a templom meszeltetése, 
ablakredőnyök és ajtók készíttetése 400 írtba, a paplak javítása 
200 frtba és az iskola javítása 70 frtba került. Fogler János egy-
házfelügyelő e czélra 5 frtot adott. Domonyi Brüll Miksa kir. tanácsos 
és németalföldi főkonzul ez évben is 3 db aranyat osztott ki a leg-
jobb magyar tanulóknak. Az egyház 760 frt áldozattal új temetőnek 
2 hold földet vett. Zsidón a templom bekeríttetett és a tanítói lak 
bővíttetett, mi összesen 100 frtba került. — Aszód új bádog torony-
tetőt épített, a tornyot meszeitette, mi 1000 frtba került. E műhöz 
kegyadományaikkal járultak : báró Podmaniczky Géza 50 frttal, 
b. Podmaniczky Ilona 50 frttal, a fenmaradó összeg a hívek ada-
kozásából került ki. Báró Podmaniczky Ilona 7 legszegényebb tanulót 
teljes téli ruhával látott el; a vizsgán — mint minden évben — 
megjelenve, számos jutalom könyvet osztott ki, ekként adván tanú-
jelét a népnevelés iránti nagylelkű érdeklődésének. 

8. Az acsai körben, Ácsán báró Prónay Dezső a régi orgonát 
a maga költségén 65 frtért kijavíttatta. 

H o n t i esperesség. 

A) Meghaltak: Ruttkay András, százdi tanító. 
B) Változások: Lelkészekké lettek: Kramár Sámuel Lissón, Ber-

náth Sándor Derzsenye-Zsemberen. 
Felügyelökké választattak: Teszéren Bérczy Kálmán körjegyző, 

Lissón Dianovszky János körjegyző, Felső-Almáson dr. Lehoczky 
Gusztáv ügyvéd Korponán és Pribelen a gyöngélkedése miatt lekö-
szönt, egyházi érdemekben dúsgazdag nsgos Laszkáry Miklós úr 
helyébe annak fia Laszkáry Pál úr. 
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Tanítóknak meghívattak: Kopaniezán Lihota Ferencz, Badinka 
Pál helyébe, ki Miavára távozott. Össödön Blaskovics Gusztáv az 
elhalt Záborszky Péter Pál helyébe. Selmeezbányán Holly József, 
Bányász Frigyes helyébe, ki Beszterczebányára költözött. Százdon 
Gyura Elek, az elhalálozott Ruttkay András helyébe. 

G) Építkezés: Felsö-Almáson az egyház tulajdonát képező s neki 
jövedelmező épületek javítására fordíttatott 77 9 fr t 49 kr., Bagonya 
az iskola javítására kiadott 50 frtot, Bakabánya a tanítói lak átala-
kítására 600 frtot, Börzsönyben a tanítói lak javítása került 54 frt, 
Csank különféle javításokra adott 68 frt 54 krt, Cseri templomát és 
tornyát fedette 740 frton, Dacsolam az egyháznak jövedelmező épü-
letek javítására fordított 123 frt 25 krt, Darázsi az iskolai lak és 
a bácsfalusi harangláb javítására fordított 55 frt, Zscmber uj templo-
mot épített 4,500 frton, Ledény kisebb javításokra 15 frt 82 krt, 
Felsö-Palojta torony javítására 85 frtot, Prandorf az egyházi épü-
letek javítására s iskolai padok beszerzésére 78 frt 13 krt, Pribel 
két új harangot szerzett 645 frt 65 krön, Százd különféle építke-
zésekre kiadott 577 frt 65 krt, Selmecz különféle javításokra 438 frt 
19 krt, Szuhány új keresztelő medenczét vett 100 frton, Terény új 
iskolát és tanítói lakot épített 1764 frton, Mere harangot szerzett 
s tornyot épített 200 frton, Teszér új templomot épített s toronyórát 
szerzett 8,017 frton, Udvarnok a paplak és hozzátartozó épületek 
javítására kiadott 118 frt 64 krt. Építkezésekre költöttek az esperes-
ségbeli egyházak összesen: 18,990 frt 36 krt. 

DJ Jótétemények készpénzben és egyéb adományokban: Felsö-
Almáson befolyt az egyházi pénztárba készpénz és gabonában 
200 frt, Bakabányán a felekezeti iskolák javára 200 frt, Pago-
nyéin Nyáry báróné 100 db Nagy István-féle Estély czimti könyvet 
ajándékozott a gyermekeknek. Csallon Bartók Mátyás ajándékozott 
egy csillárt 55 frton, a csalli nők egy oltárterítőt 20 frton, Csalomián 
Kolm Ármin 3 frtot, Szilvay Lajos 1 frtot, Paulo Mihály 1 frtot, 
Csankon befolyt kegyadományokból 24 frt, Derzsenyén adakoztak 
az új harangra: Krajcs András földmivelő 100 frtot, özv. Szjal 
Mária 50 frtot, Boronkai Lajos földbirt. (r. k.) 20 frtot, Busto András 
földmives 10 frtot, ifj. Krajcs András 10 frtot, Bukovan András 
10 frtot, Zsemberen nsgos Zmeskall Kálmán felügyelő úr egy oltár-
képet, Lomén Pál gyermekei egy oltárterítőt, Kolik Pál csillárt 
90 frton, Huszti Ilona k. a. 4 db viaszgyertyát, Donáth (izr.) 2 oltári 
gyertyatartót, összesen 789 frtot. Devicse szerzett a hivek önkéntes 
adományaiból egy ezüst ostyatartó-szelenczét, értéke 47 frt, a sel-
meczi lyc. bibliai társulattól kapott az egyház egy díszkötésli oltári 
bibliát s 16 db tót nyelvű új testámentomot, Hodrusbányáh a hívek-
től befolyt kegyadomány képen 53 frt, Ledényben a templomalapra 
különféle forrásokból s egyesektől 35 frtot, Fgyh.-Maróth kapott az 
oldenburgi Gusztáv-Adolf egylettől 30 frtot, az orgona-adósság tör-
lesztésére gyűjtöttek a hivek 205 frtot, az oltárdíszitésre adtak 18 frtot, 
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Palojtán egyesek adományai meghaladtak 32 frtot, Prandorfon kegy-
adományokból és a confirmatió alkalmával befolyt 20 frt, Prencs-
falun Weinert E. kereskedő (r. k.) ajándékozott az egyháznak 
2 frtot, Pribelen a liivek 2 új harangra gyűjtöttek 628 frtot, Laszkáry 
Pál helyi felügyelő adott 2 frtot, Felső-Bakonczán befolyt a templom 
javítására egyes úri jóltevőktől 231 frt 10 kr., a hívektől 206 frt 
43 kr., Selmeczen Fajnor Zsuzsanna asszony végrendeletileg hagyo-
mányozott 2000 frtot, a Pachertárnai-telep adott 20 frtot, Tibély Ágost 
két oltárszőnyeget ajándékozott, a takarékpénztár az iskolákra 45 frtot, 
a népbank ugyanazon czélra 20 frtot, a bányatársulat 50 frtot, 
Mednyánszky br. alap 7 frt 50 kr., néhai Szeberényi János bánya-
ker. püspök alapítványából 6 frtot, Soltz Gyula felügyelő 6 frtot, 
Százd kapott az esp. gyámintézettől 8 frtot, az e. e. e. gyáminté-
zettől 40 frtot, áhítatos anyáktól oltár- és szószékterítőre 50 frtot, 
tek. Jakabffi István országos képv. 50 frtot, Bosányi Adolf úrtól 
az ipolyszakálosi 3 iskolás gyermek számára 15 frt, Zmeskall István 
helyi felügyelőtől egy harmoniumot a templomba, Terény új isko-
lájára adakoztak : az esperességi gyámintézet 8 frtot, tek. Fabricius 
Ágoston felügyelő úr 10 frtot, Mere kapott a környékbeli jólte-
vőktől harang és toronyra 60 frtot, Teszéren befolyt a hivek önkén-
tes adományaiból 115 frtot, ugyanazoktól kapott oltár és szószéki 
bársonyterítőt, oltári bársony zsámolyt és virágokat, értékük 80 frt, 
Bérczy felügyelő egy nagy világtérképet adott és 2 frtot, TJdvar-
nokon Visnyi felügyelő 2 frtot, Bérczy Kálmán felügyelő 1 frtot. 
A kegyadományok kimutatott pénzértéke: 4899 frt 93 kr. 

Z ó l y o m i esperesség. 

Ä) Halálozások: Penzel Antal, beszterczebányai lelkész; Bankó 
András breznóbányai és vámosi felügyelő; Bezegh Pál garamszeghi 
alfelügyelő; Gerzsó István, cserény-csécsényi tanító. 

B) Változások: Főesperessé Moekovcsák János, esp. felügyelővé 
Huszágh Dániel, esp. egyházi főjegyzővé Bakay Péter, világi főjegy-
zővé dr. Huszágh István lettek újra megválasztva. Kramár Sámuel, 
felső-lehotai lelkész átment a hontmegyei Lissóra; helyébe 
Kovács Dániel esp. segédlelkész választatott meg. Beszterczebányai 
lelkészszé Mikler Sámuel lett. Esperességi segédlelkészííl Vitális Gyula 
zólyomi slk. hivatott meg ; beszterczebányai egyházi s-.lelkészűl pedig 
Binder Jenő. Felügyelőkké lettek: Polónyi János Breznóbányán, 
Battik Ödön Vámoson, Lehotzky Nándor Libetbányán, Gáspár István 
alfél ügyelővé Garamszeghen, Libetbányán Lehotzky Nándor tanító 
hivataláról lemondott, ideiglenesei) Lukács Pál segédlelkész vezette 
az iskolát. Beszterczebányán Ádámy Rezső kántor-orgonista végle-
gesíttetett. Králóczon a súlyosan megbetegedett Belohorszky Károly 
tanítótPlachy Samu helyettesítette. Cserény-Csécsényben Letrik György 



tanított ideiglenesen, legnjabban pedig Szeitlében Lajos választatott 
rendes tanítóvá. Csipkay József baczúri tanító átment a nógrád-
megyei Bnda-Leliotára, helye még nincs betöltve. Krátky Ede, 
tót-pelsőczi tanító átment a hontmegyei Bagonyára, helyébe Kvopka 
István lett rendes tanítóvá. Krmann János segédtanító ugyanott 
elhagyta állomását. Greisinger Ede, bábaszéki segédtanító, elment 
rendes tanítónak a bácsmegyei Szilbásra, helye Czebányi Lajossal 
lett betöltve. Kis-Szalatnán a nyitramegyei Császtkóra távozott 
Rumann János helyébe Csellág József választatott meg, a ki azon-
ban állomását még nem foglalta el ; ideiglenesen Necpál György 
helyettesítette; Nagy-Szalatnán Dobisz Károly alkalmaztatott segéd-
tanítónak, az irtványokban pedig — alkalmas pályázó hiányában — 
ideiglenes tanítónak Meszjarik János. Salfalván (Salkován) rendes 
tanítóvá Makoviczky Cyrill választatott s ennek Hontmegyébe 
távozása után Micsovszky Mihály bízatott meg az iskola vezetésével, 
ki azonban rövid idő múlva meghalt. Rendes tanítóul Zatyko Mihály 
lett megválasztva. 

C) Építkezések, adósság-törlesztések, áldozatok, kegyadományok: 
Bábaszék : különféle javításokra 105 frt 39 krt fordított. Badín: 
60 frtot költött a paplak javítására, adósságából 160 frtot törlesztett, 
a hívektől 14 frt 16 krt, az aurichi G. A.-egylettől 31 frt 5 krt 
kapott. Beszterczebcínyéin: az egyik paplak 214 frt 61 krnyi költ-
séggel javíttatott, a hívek adományai — számos dologi ajándékon 
kívül — az egyház részére 245 frt 62 krt, néhai Penzel Antal 
lelkész 50 éves jubilaeuma alkalmából 210 frtot, az új lelkésznek 
megérkezésekor 300 frtot tettek, az egyház a gymnasiumi vallás-
tanításra évenkinti 200 frtot szavazott meg, a gönezfalvi leányegyház 
iskola építéséhez 200 frttal járult, Levitzka Klára k. a. 176 frt 
82 krnyi síremlék-alapítványt tett, az alumneum 40 frtot, a hely-
beli nyugdíj-alap 37 frt 50 krt, a jakabfalvi iskola 14 frt 60 krt, 
a Luther-árvaházi alap 40 francot (20 frt) kapott ajándékul. 
Breznóbánya: építkezésekre, javításokra 1007 frt 92 krt, rendkívü-
liekre 1571 frt 31 krt, vegyesekre 158 frt 75 krt költött, Vágner D. 
budapesti gyógyszerész szegény konfirmandusok felsegélésére 
100 frtos alapítványt tett, a hívek adományai egyházi s iskolai 
czélokra 27 frtot tettek. JDobrónya: javításokra 53 frtot fordított, 
adósságából 550 frtot törlesztett, dologi ajándékok értéke 37 frt. 
egyesek pénzbeli adományai 59 frt 36 kr., Polcz András a templom-
tőkéhez 22 frtot hagyományozott, egyesek 48 frt 94 krral járultak. 
Garamszeg: javításokra 457 frt 81 krt adott ki, a hajniki templom-
alap 200 frt 41 krt, a hajniki papiak-alap 20 frtot kapott, kisebb 
adományok összege 23 frt 84 kr. Horhéit: javításokra 46 frt 60 krt 
fordított, Korponán: a város a paplakra s egyik iskola-terembe 
vaskályhákat helyezett 36 frt költséggel, az új orgona-alap 27 frt 85 kr.. 
Martinyi Dániel nyugalmazott háji lelkész az egyháznak 1000 frtot, 
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a lelkésznek 200 frtot hagyományozott, kisebb adományok 3 frt 
50 krt tettek. Králócz iskoláját 250 frtnyi költséggel átalakította, 
adományokban 18 frt 40 krt kapott. Felsö-Lehota: a paplak befe-
désére és javítására 400 frtot fordított, az alsó-lehotai testvéregyház 
új iskolát épít eddig meg nem állapított költséggel s tanítói állomást 
szervez, Lustyik András az egyházi magtárnak 50 frtot hagyomá-
nyozott, a hívek adományai 16 frt 10 krt, a konfirmandusokéi 6 frt 
70 krt tettek. Libetbánya iskolai javitásokra 264 frtot fordított, a 
község 9 frtot adott szorgalmas tanulók számára. F.-Micsinye: a 
paplak, torony, iskola és melléképületeinek javítására 263 frt 30 krt, 
adósság-törlesztésre pedig 614 frt 84 krt fordított. Ocsova: adóssá-
gából 80 frtot törlesztett; egyesektől nyert adományok pénzértéke 
100 frt. Ocsovának lelkes leány egy háza: Zolna, a régi rozzant iskola 
helyett ujat épített, több mint 2000 frtnyi költséggel — ide nem 
számítva a tetemes anyagi és dologi szolgálmányt. Osztrolúkán: a 
paplak 170 írttal újra fedetett, Dobó adósságából 100 frtot törlesz-
tett, Kubis Emil tanitó az iskolai takarék-perselynek 20 frtot aján-
dékozott. Tót-Pelsöcz: a 4-ik tanítói állomás híványát 261 frt 40 krral 
javította, adóssága utolsó részletét — 190 frt 7 krt — törlesztette, 
a mezőváros a testgyakorlat tanításához megkívántató eszközöket 
beszerezte, a 4-ik tanító udvarát bekerítette s kapuval ellátta 
125 frt költséggel, a híveknek és a konfirmandusoknak adományai 
96 frt 94 krt tettek. Pónik: a templom újjáalakítására 11,104 frtot, 
a paplak és iskolák javítására 164 frt 37 »krt fordított, a felügyelő-
től, a községi elöljáróságtól és a hívektől a templomra, orgonára és 
egyházra kiváló bőséggel befolyt adományok 454 frt 56 krt kép-
viselnek. Raclványnak: néhai Markovics János, volt egyházi pénztáros 
családja 100 frtot adományozott. Felsö-Per esény iskolája javítására 
50 frtot költött. Nagy-Szalatna: javításokra 98 frt 87 krt, adósság-
törlesztésre 2559 frt 19 krt fordított, az egyházi épületek javítására 
10 frt 10 kr. gyűlt be, a lakodalmi alap 12 frt 80 krral növekedett, 
Platthy György felügyelő az építkezéshez pénzben és fában 36 frttal 
járult, Kocman szül. Chabada Mária új oltári gyertyatartókra 10 frtot 
ugyanazon^ czélra Grenyó Pál és társai 8 frtot, Chovanec szül. 
Chabada Éva 4 frtot adtak, dologi ajándékok 13 frtot tettek egy-
háza iránti kiváló kegyeletét mutatta ki Valló János, kis-szalontai 
hívünk, ki nejével szül. Necpál Máriával az egyháznak 212 frt 
értékű oltárképet ajándékozott, melyet Stollmann Andor, besztercze-
bányai rajztanár festett. Zólyom: újonnan építendő temploma telké-
nek számára megvette és kifizette a szomszéd házat 3330 frttal, 
lelkészének pedig segédtartására évenkinti 200 frtot szavazott meg. 
Vámos: nem tett semmit és nem kapott semmit. Szintúgy Zólyom-
Lipcse. Zsibritó: javításra 18 frtot adott, a hívektől adományképen 
45 frt 60 krt vett be. Mindezen áldozatok, adományok és hagyo-
mányok összesen 30,933 frt 29 krt tesznek. 
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J . A püspök úr előterjesztésének azon része felett, mely özvegy 
és árvaintézeteink tőke-vagyonának kamatadó alá vonására vonat-
kozik, hosszabb eszmecsere fejlődött. 

Elnöklő püspök úr indítványára 
a közgyűlés Cséry Lajos úr elnöklete alatt Áchim 

Ádám, Mockovcsák János, Haviár Dániel és Králik Lajos 
urakból álló bizottságot küld ki, hogy ezen sérelmes meg-
adóztatás mikénti megszüntetésére nézve még a jelen gyűlés 
tartama alatt tegyen jelentést. 

5. A püspök úr előterjesztésének azon indítványát, mely egy 
bennlakással egybekötött kerületi polgári leánynevelőintézet fel-
állítására vonatkozik, 

a kerület közhelyesléssel magáévá teszi és egy ily 
intézetnek fölállítását elvben elhatározza. 

Egyúttal a püspök úr elnöklete alatt Földváry Mihály, 
Zsilinszky Mihály, Kramár Béla, Bachát Dániel, Händel 
Vilmos és Falvay Antal urakból álló bizottságot küld ki 
mindazon teendők ellátására, melyek az intézet felállítása, 
szervezete, az ez ügyben kifejtendő áldozatkészség felköl-
tése esetleg adományok gyűjtése körül előállhatnak. 

E bizottság jelentése a jövő közgyűlés elé lesz terjesz-
tendő. Erről az esperességek azzal értesíttetnek, hogy 
karolják fel az ügyet a maguk hatáskörében, tegyék azt 
megvitatás tárgyává, költsék fel az érdeklődést és áldozatkész-
séget és tegyenek minderről a jövő közgyűlésnek jelentést. 

6. A püspök úr előterjesztésének azon része, mely a protes-
táns tudományos irodalmi társaság támogatására vonatkozik, 

helyesléssel fogadtatott; a közgyűlés elhatározza, hogy 
a társaságba pártfogó-tagként belép és a társaságnak 
500 frtos alapítványt, illetve ennek 5 °/o ®vi kamatját 
biztosítja. 

7. A kerület felügyelője, Fabiny Teofil ő nagyméltósága aka-
kadályozva lévén az állandó pénzügyi bizottság elnöki tisztének 
ellátásában, 

ennek ellátására Sárkány József úr a budapesti espe-
resség felügyelője kéretett fel, mint a ki a felügyelő urat e 
tisztben eddig is helyettesítette ; egyúttal Cséry Lajos úr 
a bizottság tagjává megválasztatott. 

8. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
kiküldetnek : Scultéty Ede úr elnöklete alatt Bujkovszky 

Gusztáv, Moravcsik Mihály, Vladár Victor és Bexheft Armin 
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urak ; a számadás felszerelten a kiküldött bizottság- elnö-
kének a közgyűlés színe előtt átadatott; jelentésük a jelen 
közgyűlés folyama alatt elváratván. 

9. A kerületi törvényszék ismét egy évre megválasztandó lévén, 
a szavazatok átvételére Láng Adolf főesperes elnök-

lete alatt ; Tatay István, Korén Pál, Henszlmann Kálmán 
urak küldetnek jki, jelentésük ezen közgyűlés folyama 
alatt elváratván. 

10. A tanügyi bizottság tagjaivá : 
Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő úr elnöklete 

alatt Doleschall Sándor, Raab Károly, Tatay István, 
Schrancz János, Petrovics Samu, Jezsovits Pál, Benka Gyula, 
Batizfalvi István urak választatnak meg, jelentésük a jelen 
közgyűlés folyama alatt* elváratván. 

11. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének elosztása tárgyában 
elnöklő pöspök úr indítványára 

az esperességi felügyelő és főesperes urak felkéretnek, 
hogy bizottsággá alakulva, még a jelen közgyűlés folyama 
alatt véleményes jelentést adjanak arról, mikép volna ezen 
jövedelem az alapító levél czimei szerint megosztandó, az 
egyes czímeken belől kik részesítessenek javadalmazásban 
és mikép lennének a segélyérti folyamodványok kellékei 
megállapitandók. 

A bizottság elnökévé elnöklő püspök úr kéretett fel. 

12. A szeghegyi egyháznak hívány-változtatásra és a cservenkai 
egyháznak szintén híványra vonatkozó felebbezése, 

véleményadásra kiadatott Dacsó Pál úr elnöklete alatt 
Svehla. János, Doleschall Sándor, Frint Lajos és Korén 
Pál urakból álló bizottságnak. 

13. Olvastatik báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrnak 
a püspök úrhoz intézett f. é. junius 30-án kelt átirata, melyben az 
egyetemes közgyűlést f. évi október hó 5-ére egybehívja. 

Az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi 
elnökségeken és főiskolai-igazgatókon kivül Szontágh Pál, 
Büsbach Péter, Dubovszky Nándor, Cséry Lajos, Dacsó Pál, 
Fabiny Gyula, Földváry Mór, Halassy Gyula, dr. 
Henszelmann Kálmán, Hunfalvy János, Jeszenszky Dániel, 
Jezsovics Pál, Ivánka Imre, Králik Lajos, dr. Matuska Péter, 
dr. Nagy Lajos, br. Podmaniczky Frigyes, dr. Pulszky Ágost, 
'Sembery István, dr. Szedenics János, Tatay István, dr. 
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Vasskó Endre, dr. Vetsey István, Zsigmondy Pál, 
Zsigmondy Jenő, Bakay Péter, Dolescliall Sándor, Händel 
Vilmos, Moravcsik Mihály, Sárkány Samu, Schrancz János, 
Török József, VIadár Viktor, Horváth Sándor, Scholz Gusztáv, 
Rohonyi Gyula, Haviar Dániel, dr. Andaházy László, 
Petrovics Sámuel, Korén Pál, Famler Gusztáv, Schneeberger 
János, Molitorisz János, Margócsy József, Mikolay Mihály 
urak küldettek ki. 

14. Bemutattatnak a selmeczi ev. ker. lyceum iskolai kormány-
zatával megbízott választmány jegyzőkönyvei. 

A jegyzőkönyvekben foglalt intézkedések tudomásul 
vétetnek; úgy szintén tudomásul szolgál, hogy Marossy Sán-
dor rendes s Haitsch Sámuel helyettes tanárrá kinevezte-
tett, a um. vallás- és közoktatásügyi miniszter által a 
fennálló szerződés értelmében. Megengedtetik s helyben-
liagyatik a lyceummal kapcsolatos zeneintézetben a tandíj-
nak 15 írtról 20 frtra való felemelése. Az előterjesztett 
költségvetés el fogadtatik; ugyanígy az isk. tanács munka-
körét szabályozó következő tervezet, s mint működésének 
szabályzata megerősíttetik : „A választmánynak feladata a 
tanoda kormányzata általában, különösen pedig felügyelés 
az alapítványokra, az isk. pénztár gyarapítása, a pénz-
tárosi (szorosan vett iskolai, élelmezői s zeneintézeti igaz-
gatói) muzeumi, könyvtári, tornászati, ösztöndíji számadások 
megbirálása, a kiadások meghatározása, az ösztöndíjak s 
isk. javadalmak kiosztásának megerősítése, felügyelés az 
épületekre, az igazgató és tanárok támogatása, tanszék 
üresedés esetén a tanárok előleges meghívása, helyettesí-
tése, fizetéseik biztosítása, hivatalos eljárásukban ellenőrzése; 
a vallás- és közokt. miniszter kinevezésétől függő 4 tanszék 
bármelyikének betöltésénél pályázatot hirdet, a pályázók 
közül hármat kijelöl s kijelölését a kerületi elnökség útján 
felterjeszti a miniszterhez; szükség esetében közbenjár egy-
felől az isk. igazgatóság és hatóságok vagy pártfogóságok 
között, másfelől az igazgató és a tanárok között; befoly a 
relegatióval fenyítendő kihágások elbírálására; megállapít 
ideiglenes tanodai törvényeket, valamint igazgatói s tanári 
utasításokat, részt vesz a vizsgálatokban, mind ezekben 
felelősséggel tartozik az egyházkerületi közgyűlésnek, mely-
nek az iskolára vonatkozó jelentését évenként beterjeszti. 
Ezen iskolai tanács hat évenként újra alakítandó. Kisebb 
jelentőségű ügyekben s sürgős esetekben eljár a helyi 
tanács, felelősséggel mind a teljes tanács, mind pedig a 
kerületi gyűlés irányában." 
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15. Néhai Jákobéi József, volt kerületi pénztáros özvegyének 
a halálozási negyed és némi kegydíj iránti kérvénye, valamint a 
békési esperességnek kérvénye, melyben Szarvason egy képezdei 
tanszék felállítására állandó évi segélyt kér, 

véleményadás végett a kerületi számadás megvizsgá-
lasara a 8-ik pontban kiküldött bizottságnak adatott ki. 

16. Az egyetemes alap megalkotásának kérdésében 
a bányai kerület közgyűlése az esperességek eltérő 

határozatai folytán felkérendőnek határozza az egyetemes 
gyűlést, hogy e tárgyban részletes javaslatot dolgoztasson 
ki, hogy azt az esperességek a tanácskozás alapjául elfo-
gadhassák. 

17. A tavalyi jegyzőkönyv 22. pontjára vonatkozólag jelenti a 
bánáti alesperes, 

hogy Hertelendyfalva egyházközségének elöljárói folya-
modtak ugyan, az ő Felsége által annak idejében temp-
lom és isk. alapra adományozott, de utóbb a község viz-
áradás következtében történt megsemmisülésével a kincs-
tár által visszafoglalt 200 hold visszaengedéseért, de 
a folyamodás mindeddig el nem intéztetett. 

Tudomásul szolgál. 

18. A tavalyi jegyzőkönyv 21. pontjánál a Skolnikra nézve 
Mockovcsák János, zólyomi főesperes jelenti, hogy nemsokára új 
kiadásra lesz szükség. 

Felkéretik a tavalyi közgyűlés 21. pontjában kikül-
dött bizottság a mű megbirálására és bírálatának a jövő 
közgyűlésen való előterjesztésére. 

19. A tavalyi jegyzőkönyv 24-ik pontjánál Mockovcsák János 
zólyomi főesperes jelenti, 

hogy a zólyomi esperesség eláll a kerületi protestáns árva-
ház felállításától, mivel meggyőződött ennek lehetetlensé-
géről ; egyúttal az eddig begyűlt összeget az esperesség 
felajánlja egy a felvidéken felállítandó protestáns leány-
nevelő intézetre. 

20. A „czeglédi Luther-alapítványra" vonatkozólag jelenti hiva-
talos átiratában a pestmegyei főesperes Láng Adolf, hogy a nevezett 
alap az 1886—87. évben 39 frt 15 krral növekedett. A 822 frt 
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92 krra felszaporodott alap a czeglédi takarékpénztárban van elhe-
lyezve. 

Tudomásul vétetik. 

21. Bemutattatnak az alsó- és felső tankerületi népiskolai bizott-
ságnak az 1886—87. iskolai évről szóló következő jelentései : 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A bányai ág. h. ev. alsó tankerület négy esperességének 
1886—87-ki tanügyéről jelentést tennem kellvén, van szerencsém 
arról dékáni és esperesi illetékes helyeken kitöltött rovatos táblá-
zatok alapján, a következő részletes és összeges kimutatásokban, lénye-
gesb adatoknál visszatekintőleg az előző tanévre, beszámolni. 

I. Tabella. 

A) Bács-szeremi esper. 69,555, tavaly 5,096-tal kevesebb 
B) Bánáti „ 30,211, „ 191-gyel 
G) Békési „ 111,010, „ 2,380-nal „ 
D) Pestmegyei ,, 42,245, „ 462-vel „ 

-c5 
N) 00 

Összesen: 253,021, tavaly 8,129-czel kevesebb. 

Tanköteles volt: 

6—12 éves 13—15 éves 6—15 éves 
flu leány össz. nép. % flu leány össz. nép.°/0 flu leány össz. nép.°/„ 

A) 5418 5276 10694 15-3 1383 1450 2833 4 0 6801 6726 13527 19-4 

tavaly — 682 — 178 — 860 
B) 1858 1775 3633 120 703 610 1313 4 3 2561 2385 4946 16'3 

tavaly — 60 + 1 0 — 50 
O 7650 7239 14889 13-4 3401 2807 6208 5-5 11051 10046 21096 19-0 

tavaly - 33 - 212 - 2 4 5 
X») 3035 2926 5961 141 1033 989 2022 4 7 4068 3915 7983 18-8 

tavaly — 311 — 51 — 362 

Össz. 17,961 17216 35177 13*9 6520 5856 12376 4 8 24481 23072 47553 18-7 



Iskolába jár t : 

helyben elemibe 

A) 4 8 9 6 + 4 8 2 3 = 9 7 1 9 

B ) 1 6 0 7 + 1 5 4 6 = 3 1 5 3 

C) 7 1 9 5 + 6 7 2 6 = 1 3 9 2 1 

D) 2 7 8 7 + 2 7 0 8 = 5 4 9 5 

ismétlőbe idegen elemibe "ideg. ismétlőbe felső v. polg. 
7 5 0 + 8 3 7 = 1 5 8 7 1 2 3 + 1 2 0 = 2 4 3 2 4 + 4 = 28 1 2 + 5 = 17 

2 8 5 + 3 0 3 = 588 1 2 9 + 8 8 = 217 4 5 + 0 = 45 32 + 1 6 = 48 

5 9 9 + 7 8 0 = 1 3 7 9 4 3 5 + 3 9 4 = 8 2 9 7 8 + 0 = 78 3 4 + 6 3 = 97 

8 6 1 + 8 5 1 = 1 7 1 2 3 1 + 1 8 = 49 1 1 + 2 = 13 11 + 1 0 = 21 

magánint. 
49 + 2 3 = 72 

középtiin. 
41 H = 41 

g 7 = 7 77H = 77 

99 + 2 8 = 1 2 7 1 1 H = 1 1 1 

1 + 1 0 = 11 30H = 30 

Össz. 1 6 4 8 5 + 1 5 8 0 3 = 3 2 2 8 8 2 4 9 5 + 2 7 7 1 = 5 2 6 6 718 + 6 2 0 = 1 3 3 8 158 + 6 = 1 6 4 89 + 9 4 = 1 8 3 149 + 6 8 = 2 1 7 259 + =2 59 

iskolába járók főösszege: Iskolába nem jár t : 

tiu leány össz. léleksz.% tanköt, % tavaly járt üu leány összesen tanköteles % 

4 5895 5812 11707 16-8 86-5 526 minus 4 906 914 1820 ' 13-5 

B) 2175 1960 4135 13-6 83-6 33 plus B) 386 425 811 16-4 

G) 8551 7991 16542 14-9 78-4 926 minus G) 2500 2055 4555 21-6 

D) 3732 3599 7331 17-3 91-8 372 minus B) 336 316 652 8-2 

sz. 20353 19362 39715 15-6 83-5 1789 minus Összesen : 4128 3710 7838 16-5 

c© 
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Félnapi mulasztás volt: 

A) 
B) 
C ) 
B) 

Összesen: 325808; ebből esik egy-egy tanulóra 10. 

Mulasztás-bírságolási esetek: 
A) 140, B) —, C) 362, D) 122, összesen: 624. 

Elemi iskolába idegen gyermek j á r t : 

4 
flu 96, leány 91, összesen 187 

B) 77 8 , ii 3, ii 11 -=405 + 304=709 
C) 11 181, ii 120, ii 301 tavaly 15-tel több 
B) 77 120, ii 90, ii 210 

Ezen táblázatra vonatkozólag következő megjegyzéseim vannak : 
1. Hogy a báes-szerémi esperesség lélekszáma 1886-ról 5096-tal 

nagyobbnak van felmutatva az előző évinél, az a kedvező születés 
s tán részben bevándorlás mellett alkalmasint annak tulajdonítandó, 
hogy az esperesség évről-évre jobban veszi magát számba. Mi onnan 
is következtethető, hogy a békési sokkal népesebb esperesség lélek-
számánál a növekedés számilag fél akkora sem, mely esperesség 
pedig a lehető valóság nyomában jár. A pestmegyei esperesség lélek-
száma nem oly arányban növekedett, a bánátié pedig alkalmasint a 
valónál kevesebbnek van véve. 

2. A tankötelesek száma különösen a nagyobb s a vegyes 
lakosságú községekben létező egyházaknál, természetesen csak hoz-
závetőleges lehet. így történhetett meg, hogy azok aránya oly külön-
böző — tekintve ugy az elemi, mint az ismétlő tanköteleseket s 
viszonyítva ugy ezen, mint azon tanköteleseket akár egymáshoz, 
akár az egyes esperességek lélekszámához, akár végre az esperes-
ségeket egymás közt. Az emelkedés a tankötelesek bemondásánál, 
kivéve a bánáti esperesség 12—15 éves tanköteleseit, hol 10-zel apadt 
meg a szám, kisebb-nagyobb mérvben mindenütt észrevehető. Ha a 
látszat nem csal, Békés számadásai állanak a valósághoz legkö-
zelebb. 

3. Bácsban több egyház elemi, ismétlő, idegen elemi, magán-
intézeti és középtanodai tanuló volt, mint az előző évben; ellenben 
idegen ismétlő és polg. iskolát kevesebben látogatták ez évben. — 
Bánátban helyb. egyh. elemi és középtanodai tanuló az idén több 

48473 ebből esik minden elemi iskolásra 4-9 
24469 ii » 77 77 7-7 

189597 i i ii 77 77 ,, 13-6 
63269 r> ii 77 77 ' ,, 11-5 
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volt, mint tavaly; de a többi jellegű iskola gyérebben volt látogatva. 
Békésben a helybeli elemi, ismétlő, idegen elemi és magániskolák 
voltak látogatottabbak, mig a többi tanintézet tanítványainál szám-
apadás észlelhető. A pestmegyei esperesség részéről minden taninté-
zetbeli növendékek száma emelkedett; csupán a magánintézetbelieké 
egygyel fogyott meg. 

4. A négy esperességet együtt véve, egyh. és idegen elemi 
iskolákba 1694-gyel jártak többen, mint az előző évben; viszont ismét-
lőkben 73-mal kevesebben nyertek oktatást. Középiskolabeli tanulóink 
száma 56-tal fogyott meg, mi a mult évről említett arányszámoknak 
még feltűnőbb hátrányát tünteti fel. 

5. Van okom mult évben tett azon észrevételemet ismételni, 
miszerint a 6—15 éves iskolások nem minden pusztai, községi, pol-
gári, magán s középiskolákban lettek számba véve s befoglalva az 
egyházak és esperességek iskolázottjai sorába, mely után az iskolába 
nem jártaknak bemutatott tankötelesek számai is észrevehetően leszál-
lanának. 

6. Egyébiránt örvendetes, hogy ez év 1789-czel nagyobb számban 
mutatja be a tanulókat. 

7. Hogy a félnapi iskolamulasztások oly nagy számban s oly 
elütő viszonyításban fordulnak elő, azt annak kell tulajdonítani, mert 
több iskola és egyház részéről vagy épen nem lettek azok beter-
jesztve, vagy pedig e beterjesztés nem egyformán történt, ugy hogy 
még egy dekanátus- vagy esperességbeli iskolák csupán az igazo-
latlan mulasztásokat vették számon, addig mások az igazoltakkal is 
beszámoltak. 

8. A birságolás esetei a mult évben 308-ról 624-re szöktek 
fel; de az egyöntetűség itt sem tartatott meg, miután némelyik 
beszámoló a birság alá esett szülők számát nyújtotta be; mások a 
birságolás eseteiről szólnak, holott az illető rovat czime világosan 
az előbb említett módra utal. 

II. Tabella. 

Tanító volt: 

képesített nem képesített 
8 

rendes segéd 
9 Ä) 84 

B) 12 
G) 99 
B) 64 

25 
4 

76 
12 
96 
53 

28 
15 

Összesen : 259 37 237 52 
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Iskola: 

egyh. közs. v. állami egyh. tulajd. bérelt jó rosz épült javí t ta tot t 

4 6 2 1 9 6 7 5 7 0 8 1 1 7 

B) 1 1 — 1 2 - — 1 2 — 2 

0) 1 2 0 1 1 0 6 1 4 1 0 1 1 9 3 4 3 

B) 5 1 1 5 0 1 4 8 3 — 1 8 

Össz. 2 4 4 2 1 2 3 5 2 0 2 3 1 3 0 4 8 0 

Az iskolánál volt: 

tanterem tanítólak faiskola testgyakorló 
A) 

j 
8 9 7 0 1 5 8 

B) 1 2 1 2 4 i -L 

C) 1 2 0 1 2 0 3 1 8 

B) 6 7 5 0 9 5 

Összesen 2 8 8 2 5 2 5 9 2 2 

Taneszközök: 

irótábla fali olv. t. fali térk. földgömb tei m. r. eszk. term. tani kötet könyv 

4 1 4 9 6 1 7 2 1 7 4 0 5 5 4 2 3 0 1 1 3 8 

B) 1 8 2 3 6 4 2 8 5 4 3 1 1 1 7 9 

C) 1 9 9 ' 1 3 3 1 3 1 3 5 0 1 2 6 6 1 5 5 1 6 8 9 

B) 1 2 3 7 9 0 1 6 4 3 8 7 8 6 1 4 0 2 1 6 6 

Összesen 4 8 9 2 9 7 4 7 3 6 1 3 6 2 9 4 9 5 3 6 5 1 7 2 

Az iskolák jövedelme: 

4 
B) 
c ) 
B) 

készpénzben 
30938.— 

3523.94 
35789.80 
20846.81 

terményekben 
12196.-

2636.— 
43147.88 
17087.62 

összesen 
43134. 

6159.94 
78937.68 
37934.43 

Összesen: 91098.55 75067.50 166166.05 
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Ezen jövedelem források szerint: 

ingatl. ért. jöved. tőke kamat tandíj állami közs. egyh. egyéb összes 
A) 123230— 8 0 2 2 - - 15900 —1305-— 611 — 450"— 8546— 24196 - 4-— 43134-— 
B) 6900- - 1556-99 — — 100 — — — 3502-95 1000 — 6159-94 
C) 316640-— 17430-— 2447*06 178-20 2790-50 702 — 3060-— 52593.60 2183-38 78937 68 
D) 161882 — 10554-28 8058-21 478-02 2454-70 ' — 1710-85 20621-82 2114-76 37934*43 

Ossz. 608652-— 37563-27 26405-27 1961-22 5956-20 1152-— 13316-85 100914-37 5302-14 166166 05 

Az iskolák kiadása: 

rend. tanítók segéd. tan. 

A) 39449-— 2 0 0 -
B) 5240-39 
C) 64222-10 3323- -
1)) 28814-52 3302--

javítás 

1076- — 
214-55 

6175-— 
2417:02 

tanszerek 

2 1 8 - -

19-— 
1396-57 

327-41 

egyebek 

1741-— 
6 8 6 ' — 

2345-77 
2093-82 

összesen 

42684- — 
6159-94 

77462-44 
36954-77 

Össz. 137726-01 6825- 9882-57 1960-98 6866-59 163261-15 

Pénzbeli maradvány : 

A) 450'—, B) - •—, G) 1475.24, B) 979*66, összesen 2904 frt 90 kr. 

Átlagos kiadások : 

egy elemi isk. fentart. rendes tanító segéd-tanító 

A) 526 frt 96 kr. 519 frt 06 kr. ? 
B) 513 „ 32 „ 476 „ 39 „ — 
G) 645 „ 52 668 „ 98 „ 118 frt 65 kr. 
I)) 710 „ 66 „ 543 ,. 67 „ 220 „ 13 „ 

Általán 627 frt 04 kr. 583 frt 58 kr. 154 frt 07 kr. (?) 5 frt 05 kr. 

egyelem, tanulóra 

4 frt 39 kr. 
1 , 95 „ 
5 r 56 ,, 

Átlag esik tanuló 

egy elemi tanítóra 

114-3 

V) 262'7(?) 

ö ) 112-2 

D) 80-8 

egy tanteremre 

109-2 

1117 (?) 
267-7 (?) 
116-0 

82-0 

112-1 (?) 

nem számítva ide az idegen illetőségű és vallású tanulókat. 
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A II. tabelláról leolvasottakhoz következő észrevételeimet csa-
tolom : 

1. Hiba, hogy a tanítók számát és minősítvényét feltüntető 
rovatok számadatai nem mindenütt pontosak és egybevágók. 

2. Nem kisebb hibául kell felemlítenem, hogy az iskolák jelle-
gére s minőségére vonatkozó rovattételek sem állják ki mindenkor 
a keresztpróbát; úgy szintén a tantermek és tanító-lakok számadatai 
is itt-ott kétségben hagyják az olvasót. 

3. A taneszközök beszámolása is pontosabb megfigyelésre méltó, 
s ekkor alkalmasint teltebb rovatokkal találkoznánk és sok iskolá-
ban kielégítőbb felszereléssel találkoznánk. 

4. Nevezetes hiány tapasztalható még mindig a községi iskolák 
számadatainak itt egészen mellőzésénél, ott csak felületes bemutatá-
sánál, ugy magokra a tanítókra s tanítványokra, valamint az iskolák 
jövedelmére és kiadására nézve. 

5. Azonképen több figyelmet érdemelnének a jövedelmek és ki-
adások részletezései, már csak azért is, mert egyedül ez úton érhető 
el a megbízható átlagos kiszámítás az iskolafentartási, tanító-fizetési 
összegekre, valamint az egyes tanítókra, iskolákra és tanulókra ese-
dékes mennyiség-tételekre nézve. 

6. Az iskolák állandó fekvőségi s tőkevagyonát képező érték-
összegek és az évi jövedelmi források hozamai, hogy nem mindenkor 
vágnak össze a tavalyiakkal, annak oka az említetten kivül az érték 
folytonos változása. Azonban a több mint 3000 frtnyi jövedelmi 
többlet is bizonyságául szolgál annak, hogy serdülő tanügyünk az 
egyház anyaemlőin évről-évre növekszik s azon hivatáshoz erősen 
készül, hogy majdan a nyomába lépendő uj nemzedéknek még tel-
jesb mérvű s egyliáziasb irányban végzendő neveléséről áldozva 
gondoskodjék. 

Végezetül általán kell még jelentenem, hogy a meddig szemé-
lyes tapasztalataim terjednek és a mennyire az illetékes hivatalos 
közegek hitelt érdemlő értesítései belátnom engedik a közoktatás 
nagy terét és az emberi szem elől elrejtett munkásságot, az isko-
lákban használt tankönyvek sem egyházi, sem hazai tekintetből 
kifogás alá nem eshetnek, és hogy a népnevelés szent ügyét kezelő 
tanítók s az ezt ellenőrző, gondozó helybeli egyházi, dékáni és espe-
rességi megbizottak mindazon kötelességük magaslatán állanak és 
működnek, melyen a gondjaikra bizott ifjúság szivében a menny-
és magyarországi polgárság érzetét, tudatát kellően ápolják egész 
odáig, hogy a közélet iskolájába kilépettek a magyar nyelvben, 
hazafias érzületben és evang. egyházias szellemben telhetőleg meg-
erősödve legyenek. 

Évi jelentésemet megtéve, vagyok mély tisztelettel 
alázatos szolgája 

Áchim Ádám, 
alsó-tankerületi elnök. 

4* 
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Nagyméltóságú s Főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A felső tankerülethez tartozó esperességekből beérkezett adatok 
a tanügynek következő állapotát tüntetik elénk az 1886—87-diki 
tanévről : 

1. Tanköteles gyermek volt: 

6 - -12 é v e s 13 - 1 5 é v e s ö s s z e s e n 
fiu leány összesen üu leány összesen üu leány össz. 

Barsban 142 166 308 68 76 144 210 242 452 
Budapesten 1564 1427 2991 633 545 1178 2197 1972 4169 
Hontban 1332 1250 2582 467 451 918 1799 1701 3500 
Nógrádban 2740 2689 5429 944 895 1839 3684 3284 7268 
Zólyomban 2438 2366 4804 875 ' 904 1779 3313 3270 6583 

Összesen 8216 7898 16114 2987 2871 5858 11203 10769 21972 

Összehasonlítva a tankötelesek ezen számait a lélekszámmal, esik: 

Barsban 3014 lélekre 452 tn., vagyis 100 lélekre 14 9 1885—86-ban 15 3 
Budapesten 14820 „ 4169 „ „ „ „ 2 8 ! „ 19-5 
Hontban 22615 „ 3500 „ , „ 1 5 4 „ 1 5 3 
Nógrádban 44928 „ 7268 „ „ „ „ 1 6 ! „ 15.9 
Zólyomban 37510 „ 6583 „ „ „ „ 175 „ 17-2 

Átlag 122887 lélekre 21972 tk., vagyis 100 lélekre 17*8 1885—86-ban 16 6 

Ezen rovatnál alig változtak a számok tavalyhoz képest, kivéve 
Budapestet, hol a csaknem 90/0-nyi növekedés nagyon is feltűnő (!) 
Megmagyarázható tán a fővárosi viszonyokból, melyek között ezen 
adatokat jóformán teljes lehetetlenség a kellő pontossággal ösz-
szeállítani. 

2. Ezekből járt: 

h e 1 y b e n i d e g e n 

felső közép- a járók 
elemi ism. elemi ism. v. polg. magán iskolába összesen n. j. í százaléka 

Barsban 153 51 136 12 15 13 26 406 46 89-6 
Budapesten i 617 — 1390 186 402 85 2 7 0 2 9 5 0 1219 70-7 
Hontban 2386 738 122 79 57 8 40 3 4 3 0 70 98-0 
Nógrádban 4907 1038 96 3 8 29 27 58 6193 1075 85-2 
Zólyomban 4 4 5 0 1434 197 2 0 8 22 4 75 6 3 9 0 193 97-0 

Összesen 12513 3261 1941 523 5 0 5 137 469 19369 2603 8 8 ! 
1885/6-ban 12334 3295 1277 3 7 5 3 9 8 2 5 0 6 6 0 18589 1854 90-8 

Az iskoláztatás, noha Barsban és Zólyomban a viszonyszám 
tavalyhoz képest növekedett, általában rosszabbul!; legfeltűnőbb a 
hanyatlás Budapesten, 86.3 °/0-ról 70.7°/o_ra- Annál feltűnőbb ez, 
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mert a tankötelesek százaléka a lélekszámhoz viszonyítva 90°/0-al 
növekedett. E feltűnő jelenséget azonban, mint már fentebb említém, 
a fővárosi viszonyoknak kell felróni. Legkedvezőbb az arány Hont-
ban ( 9 8 ° / o ) i második helyen áll Zólyom (97°/0), harmadikon Bars 
( 8 9 . 6 % ) i u tána következik Nógrád (85.2°/0), a z utolsó helyet Budapest 
foglalja el csak 70.7 °/0-al. 

3. A polgári iskolák növendékei megszaporodtak 107-tel, a 
középiskolákba járók száma fogyott 191-gyel, s ezt örvendetes tudo-
másul vehetjük. Jár t pedig a polgári iskolába: Barsban az iskolások 
3.6, Budapesten 13.6, Hontban 1.6 Nógrádban 0.4, Zólyomban 0.3 ; 
középiskolába: Barsban 6.4 (tavaly 6.7) Budapesten 9, (17.5), Hont-
ban 1.4 (tavaly ugyanannyi), Nógrádban 0.9 (mint tavaly), Zólyom-
ban l n % ~ a (m iut a z előbbi évben). 

4. Idegen illetőségű és vallású gyermek látogatta iskoláinkat : 
Barsban 39 ( + 5), Budapesten 390 ( + 21), Hontban 175 (— 4), 
Nógrádban 316 (— 43), Zólyomban 179 ( + 3 3 ) , összesen 1099 ( + 12). 

5. Félnapi mulasztéis volt 106,208, ismét 25,816-tal kevesebb, 
mint a megelőző évben. Esik pedig Barsban 15, Budapesten 17, 
Hontban 8, Nógrádban 3, Zólyomban 7 félnap egy tanulóra. — 
Birságolás történt 295 esetben (— 143), még pedig Hontban 46, 
Nógrádban 16, Zólyomban 233 esetben. 

6. A fent kimutatott, saját iskoláinkat látogatott tanulók körül 
működött tanítók: 

képesített nem kép. rendes segéd összesen 

Barsban 6 — 6 — 6 
Budapesten 28 ( + 2) — ( — 2 ) 18 ( — 6 ) 10 ( + 6) 28 
Hontban 46 (— 3) 6 ( + 3) 47 5 52 
Nógrádban 92 (— 7) 15 ( + 3) 103 (— 2) 4 ( - 2) 107 (— 4) 
Zólyomban 53 (— 2) 16 56 ( + 4) 13 (— 6) 69 ( — 2 ) 

Összesen 225 (— 10) 37 ( + 4) 230 (— 4) 32 (— 2) 262 (— 6) 

A tanítók száma fogyott hattal, még pedig a képesítetteké 
10-zel; de a helyett a nem képesítetteké emelkedett négygyei! 

7. Iskola volt : 

egyházi bérelt. jó rossz karban 

Barsban 5 4 1 4 — 

Budapesten 8 8 — 8 — 

Hontban 51 (— 1) 4 8 3 4 2 6 

Nógrádban 107 ( + 1) 1 0 3 4 9 6 7 

Zólyomban 59 (H 2) 5 9 — 5 4 5 

Összesen 230 ( + 2) 2 2 2 ( + 3 ) 8 ( - - 1) 2 0 4 ( — 1 4 ) 1 8 ( + 8 ) 
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Uj iskola épült 4 (Hontban 1, Zólyomban 3), javíttatott 30 
(Budapesten 4, Nógrádban 20, Zólyomban 6). 

8. Ezen iskolákban volt : 

tanterem tanítólak faisk. testgyak. 

Barsban 5 (— 1) 5 (— 1) 2 ( + 1) 1 
Budapesten 18 11 — 2 (4- 1) 
Hontban 53 46 ( + 1) 44 ( + 1) 26 ( - 11) 
Nógrádban 103 102 59 3 (+ 2) 
Zólyomban 71 57 46 8 (+ 1) 

Összesen 250 (— 1) 221 151 ( + 2) 40 (— 7) 

9. Taneszközök : 

iró t. fali olv. t. fali térk. földg. termr. eszk. termt. eszk. könyvt. köt. 

Barsban ti 81(— 3) 20 G 5 0 3 ( - 73) 73 1 0 2 ( + 19) 

Budapesten 28 227(— 24) 4 5 ( - 4) 10(—1) 184(—1190) 2 8 ( - 1 7 8 ) 1957(+747) 

Hontban 74 1260(— 57) 191(+14) 4 8 ( + l ) 2001(-f 161) 2 3 6 ( + 93) 3918(+763) 

Nógrádban 138 2095(+243) 210(— 9) 81(+1) 1 9 6 7 ( + 14) 170(— 13) 2611(+ 69) 

Zólyomban 115(4-3) 1158(— 83) 179(— 2) 5 0 ( - 3) 1130(— 23) 302(— 57) 1456(-246) 

Összesen 361 4821 645 195 5785 815 10044 
4 - 3 4 - 76 — 1 - 2 - 1111 —155 4- 1352 

A természetrajzi és természettani eszközök feltűnő apadása abban 
leli magyarázatát, hogy azon nem darabonként, mint azelőtt, hanem 
gyűjteményekben vétettek fel. 

10. A vagyon következőleg van kimutatva : 

ingatlan tökepénz összesen 
frt frt frt 

Barsban 8600 (— 1141) 634 9234 (— 1141) 
Budapesten 50000 (4- 27940) 56500 ( + 56500) 106500 (4- 84400) 
Hontban 63774 (4- 7680) 9418 (— 490) 73192 (4- 8170) 
Nógrádban 100760 ( + 2640) 6742 ( + 191) 107502 ( + 2831) 
Zólyomban 72595 (4- 710) 2457 (— 596) 75052 (4- 114) 

Összesen 295729 75751 371480 
4- 37829 4- 56585 4- 94414 

A vagyon tetemes gyarapodása 94414 frttal tavaly óta, aligha 
jelent tettleges gyarapodást; az adatok tökélesbiiltek. 
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11. Az iskolák jövedelme : 

készpénzben 

Barsban 1281 frt 
Budapesten 27523 „ 
Hontban 10990 „ 
Nógrádban 8792 ,. 
Zólyomban 24087 „ 

terményekben 

1203 frt 
383 „ 

11367 „ 
24881 „ 
11347 

összesen 

2484 frt 
27906 „ 
22357 „ 
33674 r 

35434 „ 

Összesen 72673 frt 
— 4316 ., 

49181 frt 
161 „ 

121855 frt 
4155 „ 

Származott pedig ezen jövedelem a következő forrásokból: 

ingtlb. tökep. 

Barsban 707 frt 44 frt 
Budapesten 978 , 2820 
Hontban 5681 
Nógrádban 9434 
Zólyomban 4029 

Összesen 

tand. állami községi egyházi 
s e g é l y b ő l 

582 „ 
317 r 

160 „ 

166 frt — frt 
13818 — „ 
2919 — .. 
5519 r 150 .. 
5983 - „ 

127 frt 
4900 
2794 
1653 „ 
9391 „ 

1255 frt 
5065 „ 
8600 

16184 ,, 
15214 „ 

egyebek 

185 frt 
324 „ 

1781 „ 
415 „ 
657 „ 

összesen 

2484 frt 
27905 
22357 „ 
33672 „ 
35434 

20829 frt 3923 frt 28405 frt 150 frt 18865 frt 46318 frt 3362 frt 121852 frr 
- f 438 + 150 + 622 . - 2 0 0 „ - 5344 r + 1469 .. - 416 „ —4157 „ 

12. Kiadás : 

Barsban 
Budapesten 
Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

Összesen 

rend. tan. fiz. segédt. javítás tanszer, egyebek összesen 

2097 frt — frt 50 frt 38 frt 71 frt 2256 frt 
20146 „ 3992 „ 1328 ,. 1046 „ 1393 „ 27905 „ 
19611 „ 762 „ 390 215 „ 1379 ,, 22357 „ 
31578 „ 80 „ 1226 „ 106 ,, 683 „ 33673 „ 
28984 ,, 1781 „ 2862 „ 314 „ 1493 „ 35434 „ 

102416 frt 6615fr t 5856 frt 1719 frt 5019fr t 121625fr t 
-3803 490 802 i £ 5 6 8 , . + 2 3 3 , , - 4 2 9 4 

Esik ebből 

egy rend. tanítóra segédtanítóra tanulóra 

Barsban 349fr t 50kr. (— 1 frt) — f r t — k r . 6 f r t 4 0 k r . 
Budapesten 1119 „ 50 „ ( + 178 „ ) 399 „ 20 „ 45 „ 22 „ 
Hontban 417 „ 25 „ (+ 19 „ ) 152 „ 40 „ 7 „ 15 „ 
Nógrádban 306 „ 58 „ (— 14 ,. ) 20 „ — „ 5 „ 31 „ 
Zólyomban 517 „ 57 „ (— 44 „ ) 137 „ — „ 6 „ 02 „ 

Átlag 449frt 19kr. (-— 4frt) 149f r t55kr . 7 f r t63k r . (—23kr . ) 
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13. Végre a magyar nyelvet illetőleg jelenthetem, hogy a jelen-
tések mind az öt esperességből nemcsak megnyugtatók, de örven-
detesek. Taníttatik az mindenütt nemcsak a mindennapi iskolában, 
de fokozatosan az ismétlőben is, még pedig nemcsak mint nyelvtan, 
hanem a nem magyar tannyelvű iskolákban is, hol több, hol keve-
sebb tantárgy magyarul taníttatik. A nem magyar ajkú községekben, 
hol a szülői ház egy csepp segítségére sincs az iskolának, a tanítók 
lankadatlan buzgalommal küzdenek a nehézségek ellen. 

A kerületi olvasókönyv terjed. 
A bírságpénzek felekezeti iskolai czélokra fordíttattak. Itt nem 

szabad elhallgatnom egy panaszt, mely a mulasztásoknál a budapesti 
esperességből, nevezetesen Váczról felhozatott. Váczott ugyanis 1868 
után kötött vegyes házasságokból származó s a törvény értelmében 
egyházunkhoz tartozó, de a kath. pap által megkeresztelt tanköteles 
gyermekek a vallástani órák mulasztásáért nemcsak hogy nem bün-
tettetnek, hanem az ev. lelkész minden óvása ellenére a róm. kath. 
vallásban oktattatnak is. 

Végre van szerencsém jelenteni, hogy a zólyomi olvasókönyv, 
megelőzőleg közöltetve azon kerületi bizottsággal, mely a Skolnik 
átnézésével lett megbízva, ennek helyeslő véleményével második 
kiadásban jelent meg. 

Kelt Körmöczbányán, 1887. aug. 25-én. 
Raab Károly, 

felső tankerületi biz elnök. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek s az azokat szer-
kesztő elnököknek, Áchim Adám és Raab Károly főespe-
reseknek, a kik megbízatásukban oly nagy buzgósággal s 
odaadó ügyszeretettel eljártak, köszönet s elismerés sza-
vaztatik. 

22. Bemutattatnak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-
teriumnak s egyéb hatóságoknak a lefolyt esztendőben a püspök 
úrhoz intézett következő leiratai : 

1. 1886. szept. 23. 37194. sz. Kéretik véleményes nyilatkozat 
a püspök úrtól, vájjon Fischer Gábor s Hermann nevű tanulóknak 
megengedhető-e a vizsgálat tétele a budapesti ev. főgymn. II. és III. 
osztályok tananyagából osztály-összevonással? 

2. 1886. szept. 21. 37248. sz. Megküldetett a selmeczi lyceum-
nak, mint főgymnasiumnak állami segélyezés ügyében készített s 
1884. évi november 26-án kelt szerződési tervezete 4 példányban 
némely lényegtelen módosítások végett. 

3. 1886. szept. 24. 37381. sz. Kéretik vélemény 'Sembery 
Béla lévai főjegyző azon kérvényére, hogy fia Géza, ki a selmeczi 
ev. főgym.-nál tartott érettségi vizsga alkalmával bukott, a vizsgá-
latot a lévai főgymnasiumnál a tanév végén ismételhesse. 
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4. 1886. szept. 26. 28098. sz. Kéretik a középiskolai értesí-
tők felterjesztése. 

5. 1886. okt. 6. 38101. sz. Értesítés, hogy a nagyszalontai 
ref. gymnasiumnak megadatik a nyilvánossági jog az 1886—87. 
tanévre. 

6. 1886. szept. 28. 37041. sz. Nékám Dezső váczi II. oszt. 
gymn. tanuló, lopás s más erkölcsi vétségek miatt az ország összes 
középiskoláiból kizáratott. 

• 7. 1886. szept. 27. 36213. sz. Bartha Gyula a karczagi ref. 
gymn. II. oszt. tanulója, lopás s más erkölcsi vétségek miatt kizá-
ratott az ország összes gymnasiumaiból. 

8. 1886. okt. 1. 37849. sz. Dienes Gábornak megengedtetik, 
hogy a budapesti ág. h. ev. főgym.-nál a tanév elején, a III. osz-
tályból magánvizsgálatot tegyen. 

9. 1886. okt. 6. 33624. sz. A balázsfalvi gör. kath. főgymn. 
hivatalos irodájából ellopott több VII. osztályú bizonyítvány érvény-
telennek nyilváníttatik. 

10. 1886. okt. 11. 33335. sz. Kéretik Győry Loránd s Balassa 
István budapesti ág. hitv. ev. főgymn. tanulók s Bésan-féle ösztön-
díjasok bizonyítványainak beküldése. 

11. 1886. okt. 16. 36742. sz. Elrendeltetik a budapesti ág. h. 
ev. főgymnasiumnál a jövő tanévre az I. osztályhoz egy párhuzamos 
osztály felállítása azon esetre, hogyha a pártfogó ki nem jelenti, 
hogy 60 tanulónál több az osztályba fel nem vehető. 

12. 1886. okt. 5. 25030. sz. Megküldetett a középiskolai butor-
tervek egy példánya. 

13. 1886. okt. 15. 40606. sz. Fischer Gábornak megengedte-
tett, hogy a gymn. II. s III. osztályából külön-külön magánvizsgát 
tehessen a budapesti ág. h. ev. főgymnasiumnál; de Fischer Her-
máimtól ez megtagadtatott. 

14. 1886. okt. 18. 41021. sz. Névszerinti értesítés az állami 
főfelügyelet gyakorlásával megbízott középiskolai látogatókról. 

15. 1886. okt. 22. 41495. sz. Leküldetett a turicska-mlágvói 
ev. hitközség felségfolyamodványa. 

16. 1886. okt. 22. 41915. sz. Megkéretik a püspök úr, hogy 
a két jövedékbirsági ösztöndíjasra vonatkozó rovatos értesítő egyik 
példányát közvetlenül a pénzügyminiszter úrhoz, mint illetékes párt-
fogóhoz, felküldeni szíveskedjék mind jelenben, mind jövőben. 

17. 1886. okt. 19. 41438. sz. Közöltetik a pályázat a franczia-
s német nyelv s irodalom tanszékére az aradi főgymnasiumnál. 

18. 1886. okt. 28. 40780. sz. Kéretik véleményes jelentés a 
semberi ev. leányegyház felség-folyamodványára nézve. 

19. 1886. nov. 1. 42918. sz. A zólyom-lipcsei egyházközségnek 
a salkovai fiókegyház iskola-építési ügyében felterjesztett felség-
folyamodványára, véleményes jelentés kéretik. 
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20. 1886. nov. 4. 40322. sz. Elrendeltetik a szarvasi főgym-
nasiumnál az 1. osztályhoz egy párhuzamos osztály felállítása. 

21c 1886. okt. 22. 40632. sz. A körmöczbányai egyházközség-
nek 0 Felsége magánpénztárából, uj orgona beszerzésére legkegyel-
mesebben adományozott 100 frtról kéretik bélyegtelen nyugta. 

22. 1886. nov. 10. 39851. sz. Értesítés arról, hogy a hajdú-
szoboszlói gymnasiumot a fenntartó testület az 1885—86. tanév 
végével megszüntette, — a hajdúnánási ezelőtt VI osztályú ev. 
ref. gymnasiumot pedig a pártfogóság négy osztályura alakította át. 

23. 1886. nov. 22. 44806. sz. Az 5000 frtnyi államsegélyre 
vonatkozó számadás megvizsgáltatván, helyesnek találtatott. 

24. 1886. nov. 25. 45798. sz. Kéretik véleményes nyilatkozat 
Kondor Mihály állatorvos azon folyamodványára, hogy a budapesti 
ev. főgynmasiumnál az érettségi vizsgát letehesse. 

25. 1886. nov. 18. 46077. sz. Felsman József Budapest fővá-
rosi VIII. ker. reáliskolai igazgató által kiadandó, a hazai összes 
középiskolák tanáraira vonatkozó Schematismus ügyében. 

26. A es. kir. 4. hadtest-parancsnokságától. 1886. deczember 2. 
12089. sz. Gálik Mátyás kineveztetett II. osztályú tábori papnak 
a tartaléknál. 

27. 1886. nov. 26. 43067. sz. Közöltetik a pályázat a német-
s franczianyelv s irodalom tanszékére a lőcsei főreáliskolánál köröz-
tetés végett. 

28. 1886. nov. 29. 1545. sz. Felhívás az iránt, hogy az 
erdélyi határvidéki iparosok megrendelések által segélyeztessenek. 

29. 1886. nov. 29. 2080. ein. sz. Megkívántatik azon a fele-
kezeti intézeteknél s iskoláknál alkalmazott egyének rovatos név-
jegyzéke, a kiknek felmentése mozgósítás esetén az intézet érdeké-
ben mulhatlanul szükséges. 

30. A es. kir. 6. hadtest-parancsnokságtól. 1886. decz. 3. 
7613. sz. Biszkup Béla kineveztetett II. osztályú tábori papnak a 
tartaléknál. 

31. 1886. nov. 21. 9288. sz. Országos m. kir. stat. hivatal. 
Megküldettek a népmozgalmi adatok felvételére szolgáló füzetek. 

32. 1886. nov. 24. 45537. sz. Megkeresés az iránt, hogy a 
középiskolák igazgatói oda utasíttassanak, hogy az évi értesítőnek 
valahány középiskolának közvetlen megküldése mellett, egy-egy 
példányát minden főigazgatónak is megküldjék. 

33. 1886. decz. 7. 37158. sz. A minister leiratának azon kife-
jezését, „hogy a szarvasi ág. ev. gymnasium VIII osztályának egy-
két magyar dolgozatában oly kifejezések találtattak, melyek a 
magyar hazafiság eszméjének az ifjúság lelkében raeggyökerezése 
elleni munkálkodás eredményei gyanánt tűnnek fel", mely ellen a 
békési esperesség felszólalt, erkölcsi elégtételt kívánva a sérelemért, 

oda magyarázza, hogy az csak figyelmeztetés akart lenni. 
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34. 1886. decz. 22. 49,792. sz. Masztis Vladimírnak folyamod-
ványa, hogy a budapesti V. kerület főgymnasiumánáJ, a magyar-
nyelvből javító érettségi vizsgálatot tehessen, nem vétetik figyelembe. 

35. 1886. decz. 22. 28310. sz. Bekivántatnak: a) az aszódi 
gymn. épületnek alaprajza és oldalmetszeteinek rajza; b) a tanárok 
minősítvényi táblázatai és okmányaik; c) az illető hatóságoktól bizo-
nyítványok arról, hogy kik szolgáltak legalább 3 évig az 1883. 
évi aug. 20-ka előtt s mely tantárgyakból kívánják magokat taní-
tásra jogosítottaknak tekintetni? 

36. 1886. decz. 1. 47679. sz. Elrendeltetik a Köncsögön 
gyermekkorában elhalt Gyuricza János elhalálozásának utólagos 
beigtatása az anyakönyvbe. 

37. 1886. nov. 23. 44445. sz. Bulla Ignácz a trsztenai gymn. 
II. osztály tanulója lopás miatt kizáratott az ország összes 
gymnasiumaiból. 

38. Országos m. kir. stat. hivatal. 1887. jan. 4. 185. sz. Beki-
vántatnak a stat. adatok márczius végéig. 

39. 1886. decz. 21. 50807. sz. Az 5000 frtnyi államsegélyre 
vonatkozó számadás helyesnek találtatott s a nyilvántartásból 
töröltetett. 

40. 1886. nov. 29. 47012 sz. Megküldetett a „közoktatás álla-
potáról" szóló XV. ministeri jelentés 1 példánya. 

41. 1886. decz. 24. 50060. sz. Visszaküldetett a kisszemlaki 
egyházközség felségfolyamodványa. 

42. 1886. decz. 24. 50831. sz. Fischer József kérvényére 
vélemény kéretik. 

43. 1886. decz. 24. 50059. sz. Visszaküldetik a hajdusiczai 
egyház felségfolyamodványa. 

44. 1887. jan. 7. 49474/1886. sz. Vélemény kéretik vájjon 
Hertelendyfalva fiókegyházközség anyásítása magyar nemzeti s igy 
telepítési szempontból kívánatos — szükséges-e? 

45. 1887. jan. 7. 39348/1886. sz. Intézkedés kéretik, hogy 
az egyházi hivatalok a névváltoztatások folytán kiigazított anya-
könyvek kivonatait a törvényhatóságoknál őrzött anyakönyvi másod-
példányokba való bevezetés czéljából az 1885. február 13. 2189. 
sz. a. minist, körrendelethez képest beküldjék. 

46. 1886. decz. 29. 51908. sz. Bélyegtelen nyugta kéretik ő 
Felsége által Salkova fiókegyháznak, iskolaépítésre adományozott 
100 frtról. 

47. 1886. decz. 24. 50076. sz. Bélyegtelen nyugták kéretnek 
a semberi egyházközségnek 0 Felsége által legkegyelmesebben 
adományozott 100 frtról. 

48. 1887. jan. i 4 1975. sz. Sürgettetik az 1886—87. tanévre 
beiratkozott tanulók stat. kimutatása. 

49. 1887. jan. 14. 2302/1886. ein. sz. Kéretik azon az egy-
egyházmegyei hatóságoknál alkalmazva volt tisztek névjegyzéke, 



60 

a kik 12 évi szolgálat-kötelezettségöknek megfeleltek, a viselt rend-
fokozat, a jelenlegi tartózkodás s polgári állásuk felemlitésével. 

50. 1887. jan. 12. 51051/1886. sz. A népfölkelésre köteles 19 
éves ifjak összeirása tárgyában. 

51. 1887. jan. 8. 251. sz. Párvy István családja számára lub-
rinyi ifj. Zrinszky László neve alatt alapított 150 frtos ösztöndíj 
tárgyában. 

52. 1887. jan. 15. 2300/1886. ein. sz. A „Pesti magyar keres-
kedelmi bank", a „Magyar jelzálog hitelbank", a „Kisbirtokosok 
országos földhitelintézete", a „Nagyszebeni földhitelintézet" zálog-
levelei és a „Pesti hazai első takarékpénztár" 4 1/g °/0-al kamatozó 
kötvényei biztosítékul s bánatpénzül elfogadhatók. 

53. 1887. jan. 21. 252. sz. A Zrinszky László-féle alapítványi 
150 frtos ösztöndíj pályázati feltételei. 

54. 1887. jan. 20. 19195/1886. sz. A selmeczi főgymn. tanárait 
megerősítve, elégtelennek találja a minister ugyanezen középiskola 
physikai s chemiai szertárát, sürgeti' továbbá egy rajzterem beren-
dezését. A beszterczebányai algymn. a tanerők elégtelensége, a tan-
termek s szertárak hiányos volta miatt másodízben megintetik. 

55. 1887. jan. 7. 52070/1886. sz. Pfaffenrath Konrád János 
volt szegedi középkereskedelmi iskolai tanuló, a bűnügyében hozott 
legfőbb bírósági ítélet alapján, minden hazai tanintézetből kizáratik. 

56. 1887. jan. 27. 3020 sz. Fischer Gábornak és Hermannak 
megengedtetik a vizsgatétel a II. s III. gymn. osztályból a buda-
pesti ág. h. ev. főgymasiumnál. 

57. 1887. febr. 2. 51422/1886. sz. A selmeczbányai ág, liitv. 
ev. főgymn. pártfogósága s a vallás- s közoktatásügyi ministerium 
között az államsegély ügyében tervezett szerződés a miniszter által 
elfogadtatik s saját aláírásával s hivatalos pecsétjével ellátva 
megerősíttetik. 

58. 1887. febr. 9. 48808/1886. sz. Kondor Mihály állatorvos-
nak feltételek mellett megengedtetik a vizsgatétel a gymn. 4 felső 
osztályából, valamint az érettségi vizsga tétele is. 

59. 1887. jan. 26. 3191. sz. Felkéretik a püspök úr intézke-
dése arra nézve, hogy a középiskolai tanárok javadalmazása a lehe-
tőséghez képest felemeltessék s azon visszás álapot, hogy tandíj-
osztalékban — ott a hol részesülnek, megszlintettessék. 

60. 1887. febr. 15. 1347. sz. Bánfalva felségfolyamodványára 
véleményes jelentés kéretik. 

61. 1887. febr. 20. 6348. sz. Hertelendyfalvának megadatik a 
kért engedély könyöradományok gyűjtésére 6 hónapi időtartamra. 

62. 1887. jan. 21. 51309/1886. sz. Ajánltatik az országos tan-
szermúzeum állandó bíráló bizottsága által a hazai ipar s kereske-
delem igénybe vételével összeállított „ásvány-, kőzet- és földtani 
gyűjtemény" beszerzése a felső nép- és polgári fiu- s leányiskolák 
részére. Ezen gyűjtemény ára fiúiskolák számára 145 frt, leány-
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iskolák számára 135 frt. Ismertető s használati utasítással együtt 
megrendelhető a budapesti országos központi tanszerraktárban. IV. 
ker. Muzeumkörút 39. sz. 

63. 1887. febr. 16. 463. ein. sz. Kéretik az intézeteknél és 
iskoláknál alkalmazott azon egyének névjegyzéke, kik a népföl-
kelés behívása esetére a népfölkelési szolgálat alóli ideiglenes föl-
mentésre ajánlatba hozatnak. 

64. 1887. febr. 26. 449. ein. sz. A tábori lelkészek nem tar-
toznak azon intézeteknél és iskoláknál alkalmazott egyének közé, 
kik a népfölkelési kötelezettség tekintetében összeírandók. 

65. 1887. febr. 27. 8061. sz. Kossányi József körmöczbányai 
volt ág. hitv. evang. lelkész államsegélyt kérelmező folyamodványa 
nem volt figyelembe vehető. 

66. 1887. febr. 21. 438. elli. sz. A magyar keresk. bank által 
kibocsátott 4 1

2 °/o k a m a t o z ó „Községi kötvények" üzleti biz-
tosítékul elfogadhatók. 

67. 1887. febr. 21. 8328. sz. A tanító- és tanítónőképezdei 
növendékeket illető Besán-féle 100 frtos ösztöndíjállomások betölté-
sére vonatkozó pályázati hirdetés. 

68. 1887. febr. 23. 4828. sz. Kéretik a középiskolai értesítő 
egy-egy példányának megküldése az erdélyi r. k. status igazgató 
tanácsának is. 

69. Országos m. kir. statiszt. hivatal. 1887. márcz. 1. 1227. 
sz. Kéretik azon változás bejelentése, a mely az 1886. évnek folya-
mán, az egyházak keletkezésére vagy beszüntetésére nézve előfor-
dult ; ugyanígy a leányegyházakra nézve is s hogy ez utóbbiak 
keletkezés esetén, mely egyházakhoz csatoltattak. 

70. 1887. márcz. 3. 2052. sz. Ajánltatnak a m. kir. államvas-
utak központi gépgyárában készített gőzmozdonyok, gőzcséplőgépek, 
kitűnő voltuknál fogva s a hazai gépipar pártolása szempontjából. 

71. 1887. febr. 24. 7767. sz. A fakóvezekényi felségfolyamod-
vány visszaküldetik. 

72. 1887. febr. 28. 8491. sz. Utasítás a népfölkelésről szóló 
1886. évi XX. t.-czikkbez : „Az anyakönyvvezetőknek kötelessége, 
hogy a népfölkelésre kötelezett minden egyénnek elhalálozásáról, a 
halálozási lajstrom kivonatát, tartózkodási helyük közigazgatási ható-
ságához benyújtsák, hogy ez azt az elhalálozott illetőségű községé-
nek kiadja". 

73. 1887, márcz. 10. 5402. sz. Kéretik intézkedés arra nézve, 
hogy az összes tanintézetek igazgatói, az intézetek összes könyv-
szükségletét, tehát a külföldi műveket is, egyes régi s ritka köny-
vek kivételével, a mennyiben ez eddig megtörtént volna, jövőben hazai 
könyvárusoktól szerezzék be. 

74. 1887. márcz. 9. 4298. sz. Ajánltatik „A magyar méh" 
czimü havi szakközlöny megrendelése az elemi népiskolák, s a 
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tanítóképzők iskolai könyvtárai számára. Kiadja a délmagyarországi 
méhészegylet Buziáson. Előfizetési ára egy évre 2 frt. 

75. 1887. márezius 18. 11218. szám. Közöltetik az 1883. évi 
XXXIV. t.-cz. 2. szakasza értelmében a m. kir. honvédségi Ludo-
vika Akadémiában szervezett „tényleges állományú tisztképző tan-
folyamra" vonatkozó pályázati hirdetmény a középiskolákban való 
közhirrététel végett. 

76. 1887. márcz. 21. 11738. sz. Pályázat a nagyszebeni állami 
főgymnasiumnál betöltendő történelmi s földrajzi tanszékre. 

77. 1887. márcz. 23. 12267. sz. Pályázat a kecskeméti főreál-
iskolánál betöltendő történelmi s földrajzi tanszékre, melylyel a fran-
czia s németnyelv s irodalom tanítása jár. 

78. 1887. márcz. 15. 9745. sz. A katonai nevelő- és képző 
intézetekben az 1887—88. tanév kezdetétől betöltendő magyar állami 
alapítványi helyekre vonatkozó hirdetmény, a középiskoláknál való 
közhirrététel végett. 

79. 1887. márcz. 30. 13043. sz. A podrecsányi egyház felség-
folyamodványára kéretik beható nyilatkozat. 

80. 1887. márcz. 27. 12585. sz. Kéretik a bácsfalvi ág. liitv. 
egyházközségnek templomépítési czélra 0 cs. és apóst. kir. Felsége 
által legkegyelmesebben adományozott 100 frtról bélyegtelen nyugta 
két egyenlő példányban. 

81. 1887. márcz. 11. 633. ein. sz. Értesítés arról, hogy a cs. 
kir. katonai földrajzi intézetnek megengedtetett, Rudolf trónörökös 
ő cs. és királyi Fenségének, általa heliografiai uton készített arcz-
képének árusítása. Japán papíron 1 frt, chinai papíron 50 kr. 

82. 1887. márcz. 19. 644. ein. sz. Figyelmeztetés, hogy a postai 
szabályok értelmében az, a ki portoköteles levelet helytelenül por-
tomentes megjelöléssel ad postára, büntetés alá eső áthágást követ el. 

83. 1887. márcz. 19. 11217. sz. A cs. kir. katonai nevelő- és 
képzőintézeteknél az 1887 — 88. tanév kezdetével betöltendő katonai 
kincstári és magánalapítványi helyekre vonatkozó hirdetmény közöl-
tetik a kerületbeii középiskolákban való közhirrététel végett. 

84. 1887. április 14. 13903. sz. Megküldetik a selmeczbányai 
ág. hitv. ev. főgymnasium részére államsegély czimén szerződésileg 
kikötött összeg folyósítása czéljából a selmeczbányai m. kir. adóhi-
vatalhoz intézett rendelet mása. 

85. 1887. márezius 18. 10988. sz. Elrendeltetik, hogy a nem 
tényleges állományú katona elhalálozása esetében az anyakönyv-
vezető a szükséges halotti levelet hivatalból és díj nélkül a községi 
elöljáróságnak adja ki. 

86. 1887. április 4. 8619. sz. Megküldetett a „Gfymnasiumi tan-
terv és utasítás" egy-egy példánya a kerületbeli tanintézetek — s 
két példányban a püspöki irattár számára. 

87. 1887. márcz. 29. 7309. sz. Megküldettek a hazai közép-
iskolák 1886—87. évi álapotáról szóló adatok egybeállításához sziik-
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séges rovatos ívek a tanintézetek igazgatói számára, az egyes rova-
tokra vonatkozó észrevételekkel. 

88. 1887. ápril 18. 3550. sz. Pályázat a zombori magy. kir. 
állami főgymnasiumnál betöltendő rendes tanári állomásra, melylyel 
a magyar és német nyelv és irodalom tanítása jár. 

89. 1887. ápril 14. 14356. sz. Értesítés a kerületbeli főgym-
nasiumok megtartandó érettségi vizsgálataihoz kiküldött kormány-
képviselőkről. 

90. 1887. márcz. 29. 10436. sz. A m. kir. iparművészeti muzeum 
gazdag gyűjteményeiből kiválasztott eredeti hazai hímzések rajzainak 
lenyomatait papiroson és vásznon, kész az iskoláknak Mössmer József 
budapesti kereskedő (Koronaherczeg-utcza 12. sz.) díjtalanul szolgál-
tatni, az illető tanfelügyelő által láttamozott levélbeni megkeresés 
mellett. 

91. 1887. ápril 16. 15622. sz. A budapesti főgymn. I. osztá-
lyának méretei kéretnek. 

92. 1887. márcz. 28. 46781/1886. sz. A szeptemberi érettségi 
vizsgálaton visszavetett tanulók ismételhetik a következő év junius 
havában az érettségi vizsgálatot. 

93. 1887. márcz. 24. 52451/1886. sz. Ajánltatik a Láng Mihály 
által szerkesztett „Magyar nyelvgyakorló" az alsófoku ipar- és keres-
kedelmi iskolák és a felnőttek tanfolyamai számára. (Lauífer Vilmos, 
Budapest, ára 1 frt.) Ajánltatik továbbá német nyelvű iskolák taní-
tóinak ugyanazon szerzőnek következő műve: „Leitfaden zum Unter-
richt in der ungarischen Sprache für Lehrer an Volksschulen nicht 
ungarischer Unterrichtssprache." 

94. 1887. ápril 3. 1006. ein. sz. Ajánltatik a Juhos János 
által szerkesztett „A magyar korona országai és Bosznia és Hercze-
govina helységnévtára." 

95. A es. kir. 6. hadtest parancsnokságától. 1887. ápril 27. 
2575. sz. Kiss István kineveztetett II. osztályú tábori papnak a tar-
taléknál. 

96. 1887. ápril 15. 10034. sz. Kitiltatnak a román nyelvű 
iskolákból : „Notiuni de Istoria Romaniloru." (Bukarest). „Mapa Euro-
pei de C. N. Remnicénu si edata de Georgie Joanidu librariulu 
Bukuresciu." A szerb iskolákból pedig : ,,Képek a szerb történelem-
ből" (Pancsova, 1885.), „A föld, a melyen élünk" (Nándorfehér-
vár, 1886). 

97. 1887. május 3. 8296. sz. Megküldetett a nyolez osztályú 
reáliskolákon a latin nyelv rendkívüli tanítására vonatkozó sza-
bályzat. 

98. 1887. máj. 4. 17201. sz. Elrendeltetik Urbán Jánosnak, 
Urbán János és Farkas Dorottya házastársaktól 1869. november 
havában Aradon történt születésének beiktatása az anyakönyvbe utó-
lagosan s oly megjegyzés mellett, hogy születésnapja nem volt hatá-
rozottan megállapítható. 
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99. 1887. május 5. 18545. sz. Pályázat a magyar nyelv s 
bölcsészet s a német nyelv tanszékére a budapesti VII. ker. állami 
gymnasiumnál. 

100. 1887. ápril 27. 16618. sz. Kéretik jelentés Tóth Sámuel 
vörösegyházi lakos házassági ügyében. 

101. 1887. május 2. 18048. sz. Kéretik a középiskolai igaz-
gatók utasítása, hogy a közoktatási jelentés számára az illető ada-
tokat a valóságnak megfelelő pontossággal szolgáltassák be, a jelen-
tésnek úgy népiskolai, mint középiskolai része számára. 

102. 1887. ápril 28. 17502. sz. Utasíttatott a békés-csabai m. 
kir. adóhivatal, hogy az egyházkerületet megillető 5000 frtot a püs-
pök úr kezeihez juttassa. 

103. 1887. május 12. 17771. sz. Értesítés, hogy a Kubas-
Szvetniczky-féle alapító-ösztöndíj 150 frtról 200 frtra emeltetett. 

104. 1887 május 14. 19124. sz. Véleményes jelentés kéretik 
Nagy László folyamodványára, melyben ez megengedtetni kéri, hogy 
az aszódi gymnasiumon az I., II., III. osztályokról magánvizsgála-
tokat tehessen. 

105. 1887. máj. 20. 19405. sz. Szarvas Lipót elégséges ered-
ményű bizonyítványnyal bocsátható az érettségi vizsgálathoz. 

106. 1887. május 20. 20,484. sz. A cs. kir. hadi tengerészei-
hez felveendő hadi apródokra vonatkozó pályázat. Közlendő a közép-
iskolai tanulókkal. 

107. 1887. május 28. 21730. sz. Pályázat a magyar nyelv és 
irodalom, továbbá a bölcsészet és franczia nyelv tanszékére a pécsi 
állami főreáliskolánál. 

108. 1887. május 16. 19100. sz. Kéretik nyugta a podrecsányi 
egyháznak O Felsége által legkegyelmesebben adományozott 100 
forintról. 

109. 1887. junius 3. 18072. sz. Kéretik annak bejelentése, 
milyen nagy az ág. h. ev. és ev. ref. gymnasiumba járó róm. katli. 
tanulók száma. 

110. 1887. junius 6. 21547. sz. Megengedtetik Nagy Lászlónak 
a középisk. törvény 15. §-ban előirt módozatok mellett a magán-
vizsgatétel az aszódi gymnasiumban. 

111. 1887. jun. 21814. sz. Cserey Adolf selmeczbányai ág. 
h. ev. lyceumi tanárnak munkája : Növényhatározó, kezdők szá-
mára." (Selmeczbánya, 1887. Kiadta Joerges Ágost özvegye. Ára 
2 frt 20 kr.) engedélyeztetik segédkönyvül a gymnasiumok s reál-
iskolák számára. 

112. 1887. jun. 10. 23083. sz. Kéretik nyilatkozat az apatelki 
egyház felségfolyamodványára. 

113. 1887. Jun. 7. 21937. sz. A budapesti állami középipar-
tanodába való felvétel feltételei. (A polgári, a reáliskolák és a gym-
nasiumi tanulók köztil felvétetnek azok, a kik ezen iskolák 4 alsó 
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osztályából jó osztályzatu bizonyítványt nyertek; ellenesetben fel-
vételi vizsgálat tételére kötelezvék. 

114. A es. kir. 4. hadtest parancsnokságától. 1887. jun. 16. 
5780. sz. Orgovány Gyula kineveztetett H. oszt. tábori papnak a 
tartaléknál. 

115. 1887. jun. 16. 20990. sz. Ajánltatnak a Grossmann Miksa 
palatáblagyárában készült palatáblák. Budapest, VI. ker., Szabolcs-
utcza 20. sz. 

116. 1887. jun. 4. 22979. sz. Kéretnek a tanítóképzőkre vonat-
kozó stat. adatokat az 1886/7. tanévről. 

117. 1887. jun. 7. 23215. sz. Megküldettek a középiskolai 
padokra vonatkozó, újabb méretek alapján újból szerkesztett butor-
tervek 2 és 3. sz. lapjai. 

118. 1887. jun. 27. A cs. kir. 4. hadtest parancsnokságától. 
Bezegh Sámuel kineveztetett II. oszt. tábori papnak a tartaléknál. 

119. 1887. jun. 16. 1383. ein. sz. Értesítés, hogy a püspök 
által kiállított s hivatalos pecsétjével ellátott kiadványok a Boszniá-
ban és Herczogovillában való használatra külön nem hitelesítendők. 

120. 1887. jun. 29. 25444. sz. Kéretik vélemény Laszkáry 
Odön pénzügyi titkárnak folyamodványára, melyben kéri, hogy üa, 
Ödön, a selmeczbányai ág. h. ev. gymnasiumban a III. és IV. osz-
tályokról magánvizsgálatot tehessen. 

121. 1887. jun. 29. 25368. sz. Értesítés, hogy Krammer Ferencz 
budapesti belvárosi r. k. káplán a budapesti ev. ág. h. s az ev. ref. 
főgymnasiumokba járó r. k. tanulók hitoktatásáért jutalomdíj fejében 
évi 200 frtot kap, a vallásalap illető rovata terhére. 

122. 1887. juh 5. 25880. sz. A dr. Popu Miklós által szer-
kesztett „geografia ungariei si demente diu geograíia generala 
pentru scólele poporale" czimii népiskolai tankönyv 6. kiadására 
nézve (Brassó 1887.) megszüntettetik a kimondott tilalom. 

123. 1887. jul. 7. 1520 ein. sz. Szirotka József apostagi tanító ki 
lett tüntetve a koronás ezüst érdemkereszttel. 

124. 1887. jul. 9. 26740. sz. Hanacsek Jánosné folyamodik, 
hogy az érettségi vizsgálatnál két ízben bukott fia, János, újból 
érettségi vizsgálatra bocsátassék. 

125. 1887. jul. 5. 25980. sz. Az állami felügyelet gyakorlásá-
val a minister nevében az 1887/8. tanévre vannak megbízva: dr. 
Gömöry Oszkár minist, tanácsos, a budapesti főgymnasiumnál; dr. 
Hómann Ottó, az aszódi algymnasiumnál; dr. Dunay Ferencz a 
selmeczbányai fő- és a beszterczebányai algymnasiumnál; Békéssy 
Gyula, a szarvasi fő- s a békéscsabai algymnasiumnál. 

126. 1887. jul. 17. Felhívás a „Segítség" előfizetésére. 
127. A magy. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság az 1887. évi 

márcz. 17-ikén Budapesten tartott ülésében helybenhagyta a békés-
megyei közigazgatási bizottságnak azon határozatát, hogy kerületi 
özvegy-árva és gyámoló intézetünk, mint magánegyesület, jótékony-
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sági közintézetnek nem tekinthető, az 1875. évi XXII. t. ez. 2 §-ának 
7. pontja értelmében az adómentességet nem igényelheti s így tőke-
kamat-adóval megrovandó. 

128. 1887. jul. 24. 25373/85. Átküldettek dr. Ormay Lajos, 
főgymnasiumi segédtanár okmányai. 

129. 1887. jul. 22. 26227. sz. Elrendeltetik az 1887/8. tanévre 
a budapesti s a szarvasi főgymnasiumoknál az I. osztályhoz egy 
párhuzamos osztály felállítása; ellenesetben pedig, hogy 60 tanulónál 
több fel ne vétessék. 

130. 1887. jul. 25. 29057. sz. Hanacsek János, a középiskolai 
törvény 27. §-a értelmében, újból érettségi vizsgálatra nem bocsátható. 

131. 1887. jul. 30. 29407. sz. A szeptemberi érettségi vizsgá-
latok határnapjai bejelentendők. 

132. 1887. jul. 31. 29399 sz. Laszkáry Ödönnek megengedte-
tik, hogy az 1887/8. tanév elején, a selmeczbányai gymnasiumnál a 
III. és IV. osztály tantárgyaiból vizsgálatot tehessen. 

133. 1887. aug. 2. 30305. sz. Az 1887. évre kiutalványozott 
5000 frtnyi államsegélyről szóló számadás helyesnek találtatván, a 
nyilvántartásból töröltetett, 

134. 1887. jul. 7. 28099. sz. Megküldetett az állami felsőbb 
leányiskolák módosított szervezetét s az 1887/8. tanévre szükséges 
átmeneti intézkedéseket tartalmazó füzet. 

135. 1887. jul. 29. 30077. sz. Nyugta kéretik az apatelki 
egyháznak iskolaépitési czélokra 0 Felsége által legkegyelmesebben 
adományozott 100 frtról. 

136. 1887. aug. 2. 30831. sz. Pályázat a német nyelv s iro-
dalom tanszékére a nagykállói m. kir. állami főreáliskolánál, 

137. 1887. jul. Az irók s művészek társaságának elnöke Jókai 
Mór s titkára Dolinay Gyula következő kérelemmel fordulnak a 
püspök úrhoz: „Méltóztassék az egyházkerületi közgyűlésen és más 
szükségesnek látszó módon tárgyaltatni kérvényünket, méltóztassék 
oda hatni, hogy minden hitközségben alakuljanak közkönyvtárak, a 
papok időről időre szószékekről és iskolai vizsgákon hirdessék az 
olvasás hasznát és gyönyörét, hogy a theologusok és tanítójelöltek 
utasításokat nyerjenek a szaktanároktól könyvtárak alapítására és az 
olvasás megkedveltetésére, hogy a népiskolákban, középiskolai önképző 
körökben a pénzjutalmak helyett könyveket osszanak szét és nagyobb 
helyeken gondoskodva legyen arról, hogy a lelkész és tanító hasznos 
és erkölcsileg nemesítő népies iratokat terjeszthessen. 

138. 1887. jul. 16. 28770. sz. Kéretnek a középiskolák érte-
sítői 2 példányban. 

139. 1887. aug. 9. 31227. sz. Értesítés, hogy a Szarvason meg-
tartandó pótló érettségi vizsgálathoz Scholtz Ágost egyetemi ny. r. 
tanár küldetett ki. 

140. 1887. aug. 24. 30118. sz. A nm. minister értesíti a püspök 
urat, hogy Marossy Sándort, rimaszombati főgymn. rendes tanárt, 
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kinevezte a selmeczbányai főgymnasiumhoz rendes tanárrá a eláss, 
philologiai tanszékre; a német nyelvi tanszékre pedig az aszódi 
gymn. egyik tanárát, Haitsch Samut; ez utóbbit az 1887/8. tanév 
tartamára helyettes-tanárrá azon kötelezettséggel, hogy a német 
nyelvből és irodalomból, mint főtárgyból, a tanári vizsgálatot a jövő 
iskolai év alatt okvetetlenül letegye. 

141. 1887. aug. 11. 29000. sz. Közöltetik a polgári leányisko-
lák új tanterve figyelembe vétel végett az alattas leányiskoláknál. 

142. 1887. aug. 23. 27250. sz. Ajánltatnak a Kálózdy nővérek 
budapesti művirág-gyárában, az országos tanszermúzeum állandó 
bizottságának kezdeményezésére és útmutatása szerint, iskolai czélokra 
készített természetim művirágok. 

143. Országos m. kir. stat. hivatal. 1887. aug. 27. 5542. sz. 
Az 1888-ki „Magyarország tiszti czím és névtára" számára kéret-
nek a mostani állapotnak megfelelő adatok. 

144. 1887. aug. 24. 33012. sz. Berényi Béla és László a nagy-
kikindai közs. gymnasiumnál szabályellenes módon kiállított bizo-
nyítványai érvényteleneknek nyilváníttatnak. 

145. A 7. hadtest parancsnokságától. 1887 szept. 6. 5448. sz. 
Leszich László kineveztetett II. osztályú tábori papnak a tartaléknál. 

146. 1887. jul. 11. 26472. sz. Kéretnek Györy Loránd és 
Balassa István VI. osztálybeli tanulók, mint Besán-féle ösztöndijasok 
bizonyítványai az 1886/7. tanévről. 

147. 1887 szept. 1. 34,116. sz. Bekivántatik Ábeles Béla 
a bpesti év. főgymn. volt V. osztálybeli növendéknek bizonyítványa. 

148. 1887. aug. 28. 33488. sz. Nyilatkozat kéretik a bábaszéki 
egyház felségfolyamodványára. 

149. 1887. szept. 3. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisz-
tertől 29370. szám. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-czikk 
XIII. fejezetének módosításáról szóló 1887. évi XXII. t.-czikk a 
védhimlőoltás állami intézményét különösen az iskolalátogatás tekin-
tetéből az eddiginél részletesebb és szigorúbb módon megállapítván 
és az e részben előirt óvintézkedések sikeresebb keresztülvitele 
érdekében, azok végrehajtására a hazai elemi és középfokú, nyilvá-
nos és magán tanintézetek igazgatóinak és tanítóinak, illetve taná-
rainak közreműködését is igénybe vévén: a Nagyságod felügyelete 
alatt álló tanintézetek tanítótestületeinek a megfelelő utasításokkal 
leendő szives ellátása czéljából van szerencsém Nagyságoddal az 
alábbiakban egész terjedelmükben közölni a törvény idevonatkozó 
határozmányait, melyek szerkezetökben oly annyira világosak és 
egyszerűek, hogy bővebb magyarázatot és részletesebb körülírást 
szükségessé nem is tesznek. 

A törvény az iskolába járó tanuló ifjúságra nézve, úgy szintén 
az iparos tanonczokra nézve az első izben történt oltáson felül, a 
12-ik életév betöltése előtt az utóoltás teljesítését is kötelezőleg el-

5 * 
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rendelvén, az iskolai igazgatóságokra ennek folytán kétszeres fel-
ügyeleti és ellenőrzési kötelezettség háramlik, a dolog természetéből 
folyván, hogy az első izbeni oltás megtörténtére vonatkozó ellenőrzés 
főleg az elemi iskolai igazgatók (tanítók és tanítónők) hivatása leend, 
míglen az utóoltás teljesítésére vonatkozó felügyelet, tekintettel arra, 
hogy az utóoltás eszközlése végső határidejéül a tanulók 12. élet-
éve van kiszabva, a polgári és középiskolák és az ezekkel egy-
rangu, vagy hasonnemü tanintézetek, jelesen a középkereskedelmi 
és ipari a felső nép- és felsőbb leányiskolák, úgyszintén, az ipa-
ros tanoncziskolák tanítói és vezetőinek kötelességszerű feladatát 
képezendi. 

Az első izben történendő védhimlőoltás iskolai ellenőrzése tekin-
tetében a törvény 3. §-sa a következőkép rendelkezik : 

„Az elemi népiskolába belépő tanköteles gyermek, felvétele 
alkalmával köteles igazolni, hogy jó sikerrel be volt oltva, vagy a 
legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állott ki, — esetleg, hogy e 
törvény értelmében fel van mentve a beoltási kötelezettség alól. 

Ha erre külön bizonyítvány lenne szükséges, az bélyeg- és díj-
mentesen állítandó ki. 

Az ezt igazolni nem képes tanköteles gyermeket a tanító az 
illetékes első fokú egészségügyi hatóságnak, a felvételtől számított 
3 nap alatt, bejelenteni tartozik; a hatóság pedig a gyermek beoltása 
iránt megteszi a kellő intézkedéseket." 

Az utóoltás teljesítésének az iskolai hatóságok részéről törté-
nendő szemmeltartását illetőleg a törvény 4. és 5. §§. a következő-
ket tartalmazzák: 

„A nyilvános és magániskolák és tanintézetek növendékei éle-
tük 12-ik évének betöltése előtt, iparos tanonczok pedig felvételük 
alkalmával újra ol tan dók, ha az újra oltási idő előtt 5 éven belül 
valóságos himlőt ki nem állottak vagy nem igazolják, hogy azon 
időn belül eredményesen beoltva voltak. 

Azon növendékek és iparostanonczok, kik nem igazolják, hogy 
életük 12-ik évéig újra oltattak, vagy öt éven belül sikeresen be-
oltva lettek, vagy valóságos himlőt állottak ki, a tanítók, illetőleg 
iparos gazdájuk által az illetékes elsőfokú egészségügyi hatóságnak 
bejelentetnek. 

A hatóság az ilyen növendékek újra oltása iránt megteszi a 
kellő intézkedéseket. 

Az ilyenek a polgári- és középiskolákba és az ezeknek meg-
felelő vagy magasabb intézetekbe, illetőleg iparmühelyekre addig 
véglegesen fel nem vehetők, még az így kiderült hiány pótolva 
nincs vagy nem igazolják azt, hogy az újra oltás kötelezettsége 
alól törvény szerint felmentettek." 

A mi a fentebbiek értelmében az iskolai tanítókra nézve fenn-
álló kötelezettségek elmulasztása, vagy megsértése folytán az illetőkre 
háramlandó hátrányokat illeti, a törvény 12. §. elrendeli, miszerint: 
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„Azon polgári, középiskolai, ezeknek megfelelő vagy magasabb 
tanintézet igazgatója, ki a vezetésére bizott tanintézet tanonczai közé 
véglegesen felvesz a 12. életévet már betöltött olyan tanulót, ki 
védhimlővel újra oltva nem lett, vagy az újra oltás alól törvény-
szerű mentségét nem igazolja; továbbá azon elemi népiskolai tanító 
vagy iparos gazda, ki a jelen törvény által kimondott reá vonatkozó 
kötelezettségének nem felel meg, az 1876. évi XIV. t. czikk 7. §-a 
értelmében 10 írttól 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik." 

A törvény összes idevonatkozó határozmányait a fentebbiekben 
ide iktatván, van szerencsém Nagyságodat tisztelettel felkérni, hogy 
azokat egész terjedelmökben, a fönhatósága alatt álló népoktatási 
tanintézetek, tanítóképezdék, középiskolák és más ezekkel egyrangu 
vagy hason fokú tanintézetek igazgatóival közöltetvén, nevezetteket 
azoknak pontos és szigorú betartásár a es a vezetésük alatt álló tan-
intézet összes tanítói (tanítónői) illetve tanári személyzetének tudo-
mására juttatása iránt a mulasztások folytán az illetőkre különben 
háramlandó törvényes hátrányokra való külön szives figyelmeztetés 
mellett behatóan utasíttatni és a törvény szóban lévő rendelkezései-
nek a nevezettnek részéről történendő pontos és lelkiismeretes szem-
meltartása és teljesítése felett saját közegei utján is, az ügy kiváló 
fontossága által megkövetelt szigorral felügyelni méltóztassék. 

Budapest, 1887. szeptember hó 3-án. Trefort, s. k. 
150. 1887. szept. 14. 36,254. sz. Weisz Zsigmond, a bpesti 

ev. főgym. 4. osztályának volt növendékére vonatkozólag értesítés 
kéretik a mult tanévben általa tanúsított előmenetelére nézve. 

151. 1887. szept. 1. 34157. sz. Dienes Gábor abbeli folya-
modványára, hogy a budapesti ev. főgymnasiumnál a IV. osztályból 
magánvizsgálatot tehessen, vélemény kéretik. 

23. Az egyházi perrendtartás és fegyelmi eljárás tárgyában 
bemutattatnak az esperességeknek határozatai azon tervezetre nézve, 
mely a tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 28-ik pontja értelmében 
az esperességekkel közölve lett. 

A tervezet és az esperességek észrevételei feletti véle-
ményadásra Földváry Mihály úr elnöklete alatt Dacsó 
Pál, Belicska Béni, Henszelmann Kálmán, Holles Dániel. 
Bakay Péter, Králik Lajos urakból álló bizottság küldetik 
ki, jelentése a közgyűlés folyama alatt elváratván. 

24. Vonatkozással a mult évi jegyzőkönyv 30. pontjára, 
meghagyatik a bánáti főesperesnek, hogy a legköze-

lebb beterjesztendő bánáti missióról szóló jelentésében 
terjeszkedjék ki az ezen ügynél a lefolyt évben előfordult 
nevezetesebb mozzanatokra is. 



7 0 

25. A barsi főesperes jelenti, hogy a lévai állami tanító-
képzőben egy ág. hitv. növendék nyert vallástani oktatást; a losonczi 
állami tanítóképzőben pedig, a nógrádi főesperes jelentése szerint, ez 
időben nincsen ev. növendék. 

Ezek tudomásul vétetnek. 

26. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok közetkező 
jelentése: 

Főtisztelendő kerületi gyűlés! 

Van szerencsem ezennel tisztelettel jelenteni: 
1. hogy ez évben az 1886-ki okmányokat rendeztem, a meny-

nyiben azok a főt. püspöki hivatal útján hozzám leküldettek, vagy 
a mennyiben azokat a jegyzői hivatal révén vettem; 

2. hogy a m. é. egyetemes gyűlésnek a kerületekhez intézett 
megkeresése következtében, átszolgáltattam az egyetemes levéltárban 
rendelkezésünkre álló összes hivatalos nyomtatványaink (jegyző 
könyvek, névtárak, utasítások) egy-egy példányát; 

3. hogy kerületi könyvtárunk a következő munkákkal szaporodott: 
Kernuch, A bánáti esperesség monagraphiája. 1886. 
Schneeberger és Kutlik Egy ujszabásu vértanú. 1887. 
Török J. Sírvirágok. 1885. 
Veres J. Orosháza. 1886. 
Ruttkay S. Egészségi, erkölcsi és illemszabályok. 
A Zwíúer-társaság évkönyve. 1886. 
Doleschall. Eine aufgefundene Luther-Reliquie. 1887. 

Budapest, 1887. szept. 8-án. 
Doleschall, s. k. 

levéltárnok. 
Tudomásul szolgál. 

27. Olvastatott a beszterczebányai algymnasium kérvénye stipendiu-
mokra fordítandó 100 frtért. 

A kérelemnek ez alkalommal is hely adatik és az 
ösztöndíjakra kért 100 frt a kerületi pénztárból a folyó 
évre is kiutal ványoztatik. 

A gyűlés második napja. 

28. A tegnapi közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett. 

29. Olvastatott a tanügyi bizottságnak a kerületbeli közép-
iskolák és tanítóképzők állapotáról az 1886/7. tanévre vonatkozó 
következő jelentése: 
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J e l e n t é s e 

a nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületi gyűlés által Zsilinszky 
Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak a kerület 

kebelében létező középiskolák és tanítóképzők állásáról. 
A nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületben az 1886/7. 

iskolai év folytán volt három nyolczosztályu teljes, három négy-
osztályu gymnasium, s két tanítóképző intézet, összesen nyolcz 
középtanoda, melyek közül hétben a tannyelv magyar, egyben 
(Beszterczebánya) a magyar mellett segédtanyelvekül használtatnak 
még a német és tót. 

7. A szarvasi főiskola, a hozzá csatolt tanítóképző intézettel 
egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium igazgatója 
a tanítóképző igazgatója is volt; azon kivül két rendes és két más 
intézeti óra-adó a tanítóképzőben mint szaktanárok működtek. Tan-
nyelve úgy a gymnasiumban, mint a tanítóképzőben is magyar, de 
a tanítóképző növendékei a gyakorló iskolában magyar és tót 
nyelvű tanításban is gyakoroltatnak. Az összes főiskola tanereje 12 
rendes, 1 helyettes, 1 bejáró óraadó, 4 — más tárgyat nem tanító 
— hitoktató, 1 rendkivüli tárgyak tanítója, összesen 19 tanféríi. A 
12 rendes tanár évi fizetésének összege, beleszámítva két nyugalmazott 
tanár 1150 forintnyi nyugdíját is, összesen 13778 forintot tett, s 
így a rendes tanárok évi fizetése az 1000 frtot meghaladta. A 
tanintézet összes jövedelme tett 30154 forintot, s ugyannyit kiadása 
is. Az egyetemes gyűlés által megállapított tantervtől eltér annyiban, 
hogy a vallástanból az első osztályban az „O-szövetségi válogatott 
szakaszok alapján a hit- és erkölcstani fejtegetések" helyett, Gtyőry 
Vilmos kis kátéjából csak a tiz parancsolatot és az apostoli hitvallást 
tanítja. Ugyancsak e tantárgyból a második osztályban, a meghatározott 
pensum helyett, a káté tanítását folytatja. A többi tantárgyakra 
nézve az egyetemes tantervet követi. — A főgymnasiumban a 
megszabott tantárgyakon kivül a franczia nyelv, gyorsirás, a rend-
kivüli rajz, mű-ének és zene, mint rendkivüli tantárgyak taníttattak. 
A tanulók száma volt a tanév elején 391 (39-czel kevesebb, mint az 
előző évben), a tanév végén 384 (32-vel kevesebb, mint a mult 
évben.) Ez utóbbiak közül volt nyilvános tanuló 373, magántanuló 
11. Az év végén megvizsgált 384 tanuló közül: minden tantárgyból 
jeles előmenetelt tett 30 (7'8°/0) 5 minden tantárgyból legalább jó 
előmenetelt 89 (23°/0); minden tantárgyból legalább elégséges 
előmenetelt 204 (534°/ 0) ; egy tantárgyból elégtelen eredménynyel 
tett vizsgálatot 36 (9'4°/0); két tantárgyból elégtelen eredménynyel 16 
(4-2); több tantárgyból elégtelen eredménynyel 9 (2-4%)• A gym-
nasiumi tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 
343 (90®/0); szabályszerű 34 (8-9%); kevésbbé szabályszerű 7 
(14°/0). Érettségi vizsgára jelentkezett 42 tanuló, kik közül Írásbelit 
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tett sikerrel 41, szóbelit kiállott sikerrel 37, s ezek közül egyszerű 
érettségi bizonyítványt kapott 34, jeles bizonyítványt 3. Vallásukra 
nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ág. hitv. evang. 189 (49 '2%); 
evang. református 41 (10 -70/0); római kath. 74 (19 '3%) ; gör. kath. 
5 (1-3%); gör. keleti 31 ( 8 % ) ; Mózes hitű 44 (11.4%.) — Anya-
nyelvre nézve volt a gymnasiumban: magyar 335 (87-2°/0); német 
11 (3%) ; román 6 (14:5%); tót 32 (8-3%). — A tanítóképző intézet 
4 tanfolyamában volt a tanév elején 14, a tanév végén 13 tanuló. 
Ezek közül 8 tanuló 96 frtnyi jótéteményekben részesült; ezen 
kivül kapott még 3 tanuló külön pénzsegélyt, 2 tanuló fél ellátást.— 
Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 2, mint éppen vég-
zett növendék 1 ; olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán úton 
végezte 1. A képesítés magyar nyelven történt. — A főiskola összes 
tanulói közül ösztöndijt élvezett az intézet saját ösztöndíjalapjából 
12, és pedig 140 frt értékben; másnemű idegen ösztöndijt élvezett 
33 és pedig 417 forint értékben. Tandíjmentes volt 12. Tápinté-
zetben élelmeztetett 172, kik közül 50 forintjával fizető volt 47, 
olcsón élelmeztetett, még pedig. 30 forintot fizető 6, egészen 
ingyen 16. — Az esti convictusban, mely a tápintézet függelékét 
képezi 56-an vettek részt. — A főiskola egyesületei voltak : 1) a 
dalegylet, melyben Benka Pál szakszerű vezetése alatt hetenkénti 
4 órában 116 tanuló gyakorolta magát a mű-éneklésben; 2) az 
önképző 71 működő és 65 hallgató taggal. — Az intézet taneszközei 
vétel és ajándék utján szaporodtak; tanszerekre 560 frtot költött a 
tanintézet. A főiskola évi nyomtatott értesítőjében Mocskónyi József 
tanár érdekesen értekezik „P. Ovidius Naso élete és munkái" 
felett, s rimes versekben „Philemon és Baucis" regéjének csinos 
fordítását közli. 

II. A selmeezbémyai lyceum áll egy teljes nyolczosztályu főgym-
nasiumból s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből. A főgymnasium 
igazgatója a tanítóképző ügyeit is végzi. Tannyelve: úgy a fő-
gymnasiumban, mint a tanítóképzőben is magyar. Az egész lyceum 
tanereje 10 rendes 2 bejáró, 3 más tárgyat nem tanító — hitoktató, 
1 rk. tárgyak tanítója, összesen 16 tanférfi. A 10 rendes tanár évi 
fizetésének összege: 13,250 frt, s igy a rendes tanárok évi fizetése 
az 1000 frtot meghaladta. — A tanintézet összes évi jövedelme, 
beleszámítva a 6250 forintnyi államsegélyt és a tanulmányi orsz. 
alapokból kapott 150 frtnyi segélyt, 30084 frt, s ugyanannyi a 
kiadása is. — A magas közoktatási kormánnyal kötött szerződése 
értelmében, mint államilag segélyzett intézet, az állami tantervet 
törekszik keresztülvinni. — A főgymnasiumban a megszabott tan-
tárgyakon kivlil a gyorsirás, a rk. rajz, mű-ének- és zene, mint 
rk. tantárgyak taníttattak. — A tanulók száma volt a tanév elején 
266, a tanév végén 251 (7-tel kevesebb, mint a megelőző évben), 
ez utóbbiak közül volt nyilvános tanuló 248. magántanuló 3. — 
Az év végén megvizsgáltatott 251 tanuló. Ezek közül: minden 
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tantárgyból jeles előmenetelt tett: 15 (6%); minden tantárgyból 
legalább jó előmenetelt tett: 30 (12*3%), minden tantárgyból legalább 
elégséges előmenetelt tett: 140 (55'8°/0); egy tantárgyból tett elég-
telen eredménynyel vizsgálatot 22 (8'7°/0); két tantárgyból elégtelen 
eredménynyel 24 (9*5°/0); több tantárgyból elégtelen eredménynyel 20 
(7-7o/0). — A gymnasiumi tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó 
osztályzatot kapott 76 (30 3%); szabályszerűt 165 (65*7°/0); kevésbbé 
szabályszerűt 10 (4°/0). — Érettségi vizsgára jelentkezett 39 tanuló, 
kik közül Írásbelit tett sikerrel 39; szóbelit kiállott sikerrel 29 s 
ezek közül egyszerű érettségi bizonyítványt kapott 26, jeles bizo-
nyítványt 3. -— Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi tanulók: 
ág. hitv. evang. 160 (63*7%); evang. ref. 17 (7°/o); római kath. 
68 (27%); unitárius 1 (0*4%); Mózes hitű 5 (1'9%). — Anya-
nyelvre nézve volt a gymnasiumban magyar 130 (51'7%); német 15 
(6%); tót 106 (42'3°/o). — A tanítóképző intézet 4 tanfolyamában 
volt a tanév elején 12, a tanév végén 11 tanuló, kik valamennyien 
az intézet költségére teljes ellátásban részesültek, s ezen k Jvül 
4 tanuló ösztöndíjat is kapott. Mint éppen végző növendék oklevelet 
kapott 1; a képesítés magyar nyelven történt. — A főiskola összes 
tanulói közül ösztöndíjat élvezett, az intézet saját ösztöndíj-alapjaiból 
38, és pedig 622 frt értékben; másnemű idegen ösztöndíjt élvezett 12, 
és pedig 945 frt értékben. Egész tandíjat fizetett 217, fél tandíjat 34. 
A tápintézetben 174 növendék láttatott el ebéd- és vacsorával, ha 
kellett orvosi segélylyel és gyógyszerekkel is 46 forint évi fizeté-
sért, mely azonban 68-nak (köztük 12 tanítóképezdei tanulónak) 
egészen és részben el engedtetett. Az elengedett Összeg 1574 frtot 
tesz ki. — Van a lyceumnak zeneintézete, melyben 29 növendék 
tanult zongorát, s ezek között volt fizető tanuló 16, ingyenes 13. — 
A lyceum egyesületei: a) a Petőfikor (magyar önképző.) 52 rendes, 
73 rendkívüli, összesen 125 taggal; b) dal-egyesület 104 taggal; 
c) a Gusztáv Adolf-féle, illetőleg bibliai gyámegyesület 206 taggal. 
A tagok krajczáros adományaiból begyűlt az év folytán 91 frt és 
24 kr, mely pénzen bibliák s egyéb vallásos könyvek vásárol-
tatnak s küldetnek szegény egyházakba elosztás végett, de az év 
folytán a jövedelem egy része kegyes egyházi czélokra is fordít-
tatott; d) a segélyzö egyesület 630 frtnyi tőkével. — Az intézet 
taneszközei vétel és ajándék útján szépen gyarapodtak; taneszkö-
zökre 951 frtot adott ki az intézet. A lyceum nyomatott évi értesí-
tője az iskola viszonyait ügyesen és részletesen tünteti fel. 

I I I . A budapesti nyolczosztályu fögymnasium tanereje: 11 rendes, 
1 helyettes, 2 bejáró óra-adó, 4 más tárgyat nem tanító hitoktató, 
2 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 20 tanférfi. A 11 rendes 
tanár évi fizetésének összege, beleszámítva az ötödéves pótlékokat 
17,800 frt. A tanintézet évi jövedelme 28,243 frt s ugyanannyi a 
kiadása is. Tannyelve magyar. Teljesen az egyetemes gyűlés által 
megállapított tantervhez ragaszkodik. A megszabott tantárgyakon 
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kivül taníttatik a franczia nyelv és a mii-ének, A tanulók száma volt 
a tanév elején 394 (14-gyel kevesebb, mint az előző évben), a tanév 
végén 361 (12-vel kevesebb, mint a múlt évben). Ez utóbbiak közül 
volt nyilvános tanuló 354, magántanuló 7. — Az év végén meg-
vizsgált 361 tanuló közül: minden tantárgyból jeles előmenetelt tett 
89 (24'6°/o); minden tantárgyból legalább jó előmenetelt 121 (30-7%); 
minden tárgyból legalább elégséges előmentelt 75 (20*7°/0); egy tan-
tárgyból elégtelen eredménynyel tett vizsgálatot 30 (8*3°/); két 
tantárgyból elégtelen eredménynyel tett vizsgálatot 21 (5*8%); több 
tantárgyból elégtelen eredménynyel 25 (7°/0) A gymnasiumi tanulók 
erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 251 (69'5°/0); sza-
bályszerű osztályzatot 100 (27*7°/0); rossz osztályzatot 3 (0'80/o). — 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett az intézetben végző 37, másutt 
végző 1, összesen 38 tanuló, kik közül írásbelit tett sikerrel 30, 
szóbelit kiállott sikerrel 26, s ezek közül egyszerű érettségi bizo-
nyítványt kapott 23, jeles bizonyítványt 3. — Vallásukra nézve 
voltak a tanulók: ág. hitv. evang. 167 (46*2%); evang. református 
23 (6'3°/0); unitárius 2 (0*5%); római kath. 17 (4-7%); görög keleti 
2 (0*5°/0); Mózes hitű 150 (4L8%). — Anyanyelvre nézve volt a 
gymnasiumban: magyar 307 (85%); német 48 (13%); olasz 1, 
tót 3, szerb-horvát 1, angol 1. — A gymnasium összes tanulói közül 
ösztöndíjt élvezett, az intezett saját ösztöndíj-alapjaiból 8, és pedig 
70 frt értékben; másnemű idegen ösztöndíjt élvezett 8, és pedig 
481 frt értékben. Tandíjmentes volt a tanév elején 46, a tanév 
végén 42. — Az ifjúság egyesületei voltak; a) Aranykör (magyar 
önképző) 115 taggal; b) dal-és zene-egyesület 93 taggal; c) segélyző 
egyesület, melynek jelenlegi vagyonállása 3726 frt 85 kr. Kamataiból 
és tagjai által befizetett jövedelmeiből szorgalmas és jó magavise-
letű szegény tanulók különféle segélyben részesülnek. —- A gymna-
sium taneszközei vétel és ajándék útján gyarapodtak; tanszerekre 
és könyvtárra 329 forintot adott ki. — Nyomatott évi értesítőjében 
Ormay Lajos tanár „Az inductio az algebrai analysisben" czím alatt 
tudományos alapossággal irt értekezést közöl. 

IV. A beszterezebányai négyosztályu algymnasium tanereje 4 rendes, 
1 helyettes, 2 bejáró óra-adó tanár, 1 más tárgyat nem tanító hit-
oktató, 2 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 10 tanférfi. A négy 
rendes tanár évi fizetése 3375 frt, s így egy-egy rendes tanár évi 
fizetése átlag 843 frt 75 kr. A tanintézet évi összes jövedelme 
8548 frt s ugyanannyi a kiadása is. Főtannyelve a magyar, segéd 
tannyelvekül használja a németet és tótot. A tót nyelv, mint facultativ 
tantárgy taníttatik az első 3 osztályban. A meghatározott tantár-
gyakon kívül kötelezőleg taníttatott még a rendkívüli rajz és a 
mű-ének valamennyi osztályban. Gyümölcsfa tenyésztésben is nyertek 
oktatást azon tanulók, kik erre önként jelentkeztek. Az egyetemes 
gyűlés által megállapított tantervet követi. — A tanulók száma volt 
az év elején 84, (2-vel kevesebb, mint az előző évben), az év végén 
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82 (1-gyel kevesebb, mint a mnlt évben). Az év végén megvizsgált 
82 tanuló közül minden tantárgyból jeles előmenetelt tett 8 (9*7°/0); 
minden tantárgyból legalább jó előmenetelt 16 (19'5°/0); minden tan-
tárgyból legalább elégséges előmenetelt 34 (41*4%); egy tantárgy-
ból elégtelen osztályzatot kapott 10 (12*2%); két tantárgyból elég-
telen osztályzatot 6 (7'3%); több tantárgyból elégtelen osztályzatot 
8 (9*7%). A tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot 
kapott 60 (731%) ; szabályszerűt 21 (25'6%); kevésbbé szabály-
szerűt 1. — Vallásukra nézve voltak a tanulók: ág. liitv. evang. 
valamennyi. Anyanyelvre nézve volt magyar 22 (27%); német 5 (6%); 
tót 55 (67%). — A tanintézet tanulói közül ösztöndíjat élvezett, 
az intézet saját ösztöndíj-alapjából 5, és pedig 49 fr tot ; másnemű, 
idegen ösztöndíjat élvezett 10, és pedig 372 frt értékben. Tandíj-
mentes volt 20. A tápintézetben élelmeztetett 18 tanuló 20 frt évi 
díjért, mely azonban 9 tanulónak egészen, egynek pedig felerészben 
elengedtetett. Az elengedett összeg 190 frtot tesz. Van gyógyszer-
alapja 284 frt 61 kr. tőkével, melynek rendeltetése a szegény tanulókat 
megbetegedésök esetén gyógyszerekkel ellátni Ézen kivül van segély-
alapja 75 frt 44 kr. tőkével, melynek rendeltetése az, hogy abból 
a nagyon szegény tanulók tankönyvekkel látassanak el. A gymna-
sium könyvtára és tanszerei vétel és ajándék útján szaporodtak; 
taneszközökre 259 frtot adott ki. Nyomatott évi értesítője az intézet 
viszonyait elegendő részletességgel közli. 

V. A békés-csabai négyosztályu algymnasium tanereje: 4 rendes, 
1 helyettes, 1 bejáró óra-adó tanár és 3 más tárgyat nem tanító 
hitoktató, összesen 9 tanférfi. A 4 rendes tanár évi fizetése 3979 frt, 
s így egy-egy rendes tanár évi fizetése átlag 994 frt 75 kr. A 
tanintézet összes évi jövedelme 7426 frt, s ugyanannyi a kiadása is. 
Tannyelve a magyar. A vallástant az 1-ső és 2-ik, azután a 3-ik 
s 4-ik osztályban combinative tanítja, s e tárgyra nézve a tantervhez 
sem ragaszkodik. Általában véve tanterve inkább az állami, mint 
egyet, gyűlés által megállapított tantervhez közeledik. A német 
nyelvet csak a 3-ik osztályban kezdi tanítani. A kötelezett tantár-
gyakon kívül taníttatott a szabadkézi-rajz mind a négy osztályban. 
A tanulók száma volt az év elején 130 (14-gyel több, mint az előző 
évben), az év végén 123 (10-zel több, mint a mult évben). Az év 
végén megvizsgált 123 tanuló közül: minden tantárgyból jeles elő-
menetelt tett 16 (13%); minden tantárgyból legalább jó előmenetelt 
tett 13 (10 5%); minden tantárgyból legalább elégséges előmenetelt 
tett 59 (48%); egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 4 (3*2%); 
két tantárgyból elégtelen osztályzatot nyert 16 (13%); több tan-
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 15 (12'3%). A tanulók 
erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 52 (42 3%); 
szabályszerűt 70 (57%), kevésbbé szabályszerűt 1. — Vallásukra 
nézve voltak a tanulók: ág. hitv. evangelikus 75 (61%); ev. ref. 1; 
gör. kel. 2 ; róm. kath. 15 (12-3%); Mózes hitű 30 (24*6%). — 
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Anyanyelvre nézve vol t : magyar 102 (83%); német 2 (1*6%); tót 
19 (15'4%). A tanulók közül ösztöndíjt élvezett, az intézet saját 
ösztöndíj alapjaiból 18, és pedig 75 forintot; esetleges segélyezésben 
részesült 10, és pedig 176 forint értékben. Tandíjmentes volt 3, 
fél tandíjfizető 6. — Könyvtára és tanszerei részint vétel, részint aján-
dékozás útján szaporodtak. Tanszerekre 260 forintot adott ki. Nyomatott 
értesítőjében az iskola viszonyait kellő részletességgel tünteti fel. 

VI. Az aszódi négyosztályu algymnasium tanereje 4 rendes, 
1 helyettes, 1 bejáró óra-adó tanár, 2 más tárgyat nem tanító hit-
oktató, összesen 8 tanférfi. A 4 rendes tanár évi fizetése 2600 frt, 
s így egy-egy rendes tanár évi fizetése átlag 650 frt. A tanintézet 
évi összes jövedelme 5666 frt, s ugyanannyi a kiadása is. Tan-
nyelve a magyar. Az állami tantervet követi. A rendes tantárgyakon 
kívül taníttatott a franczia nyelv, gyorsírás, rendkívüli rajz és ének. 
A tanulók száma volt az év elején 93, a tanév végén 86 nyilvános, 
1 magán. Az év végén megvizsgált 87 tanuló közül: minden tárgy-
ból jeles előmenetelt tett 6 (7%); minden tantárgyból legalább jó 
előmenetelt 26 (29'8%); minden tantárgyból legalább elégséges 
előmenetelt 30 (34-4%); egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 
13 (15%); két tantárgyból elégtelen osztályzatot 5 (5*7%); több 
tantárgyból elégtelen osztályzatot 7 (8T%). A tanulók erkölcsi álla-
potát tekintve: jó osztályzatot kapott 34 (39%); szabályszerű osz-
tályzatot 52 (59%). — Vallásukra nézve voltak a tanulók: ágost. 
liitv. ev. 26 (29*8%); evang. református 3 (3 '4%); római kath. 
30 (34-5%); mózes hitű 28 (32*3%). — Anyanyelvre nézve volt: 
magyar 84, német 1, tót 2. — A tanulók közül ösztöndíjt élvezett, 
az intézet saját ösztöndíj-alapjaiból 10, és pedig 132 forintot. Tan-
díjmentes nem volt, hanem a tápintézetben 44 frt évi díjért 18 tanuló 
láttatott el ebéddel és vacsorával; két tanuló az évi díjnak csak 
felét fizette. Önképzője a „Petöfi-kör" ez idén is megalakult. Nyomatott 
évi értesítőjében Gyöngyösy László tanár „Petőfiék Aszódon" czím 
alatt a legnagyobb magyar lyrikus családi viszonyairól, gyermekkori 
és iskolai élményeiről csinosan irott és igen érdekes adatokat közöl. 

Az egyes tanintézetek igazgatói által beküldött főbb adatokat 
összegezve a bányai egyházkerület 6 gymnasiumában volt a tanév 
elején 1358, a tanév végén 1288 tanuló (42-vel kevesebb, mint az 
előző évben), s ezek közül nyilvános tanuló volt 1266, magántanuló 
22. A magántanulók a létszám 1'7%-kát teszik. Egész tandíj fizető 
volt a tanév elején 1115, a tanév végén 1068, fél tandíj fizető a 
tanév elején 54, a tanév végén 56, tandíjmentes volt a tanév elején 
81, a tanév végén 77. — A tanulók közt vallásra nézve volt a 
tanév végén: ágostai hitv. ev. 699 (54 '2%); evang. református 85 
(6*6%); unitárius 3 (0-2%): római kath. 274 (15*8%); görög kath. 
5 (0-4%); görög keleti 35 (2-7%); Mózes hitű 257 (20%;. — A 
tanulók közt anyanyelvre nézve volt: magyar 980 (76%); német 
82 (6-3%); román 6 ; olasz 1; tót 217 (16*8%); szerb 1, más 
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nyelvű 1. — A tanulók nyelvismeretét tekintve csak az iskola 
főtannyelvét beszélte 373, a magyar nyelvet általában 1288, vagyis 
az összes tanulóság. 

A tanulók életkorát tekintve, járt a tanév végén : az 1. osztályba 
9—10 éves 71 (5*5%), 11—12 éves 154 (11-9%), idősebb'58 
(4*5%); a 2-ik osztályba 10—11 éves 82 (6-3%), 12—13 éves 
113 (8-7%), idősebb 22 (1-7%); a 3-dik osztályba 11 — 12 éves 
58 (4-5%),' 12—14 éves 83 (6-5%), idősebb 20 (1*5%); a 4-ik osz-
tályba 12—13 éves 63 (4.8%% 14—15 éves 84 (6-6%), idősebb 34 
(2-5%);az 5-ik osztályba 13—14 éves 48, (3*7%); 15 —16 éves 47 
(3-6%), idősebb 20 (1*5%); a 6-ik osztályban 14—15 éves 46 
(3-5%), 16—17 éves 43 (3*3%), idősebb 14 ( l - l%) ; a 7-dik osz-
tályba 15—16 éves 42 (3*2%), 17—18 éves 60 (4-6%), idősebb 
16 (1-2%); a 8-dik osztályba 16—17 éves 49 (3-9%); 1 8 - 1 9 
éves 49 (3'9°/o), idősebb 12 (0*9%) — A népiskolaai törvényczikk 
1. §-a szempontjából véve, a középiskolák tanulói között volt 9 éves 
a tanév elején 21, a tanév végén 8; 10 éves a tanév elején 117, 
a tanév végén 72; 11 éves a tanév elején 209, a tanév végén 
142; 12 éves a tanév elején 206, a tanév végen 207; 13 éves a 
tanév elején 185, a tanév végén 213 ; 14 éves a tanév elején 160, 
a tanév végén 170; 15 éves a tanév elején 127, a tanév végén 121. 

Honosságra nézve volt a középiskolákban helybeli 554 (43%), 
megyebeli 255 (19*8%), magyarországi más megyebeli 467 (36*2%), 
horvát-szlavonországi 1; külállambeli, még pedig osztrák tartományok-
ból 10, szerbországi 1. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve, könnyű betegségi eset 
volt 920, súlyos betegségi eset 42, járványos betegségi eset 24, 
halállal végződő betegségi eset 3, balesetből származó haláleset 1. 
Esik 322 tanulóra 1 haláleset. 

A tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 
816 (63-3%); szabályszerű osztályzatot 442 (34*3%); kevésbbé sza-
bályszerűt 19 (1*4%) ; rosz osztályzatot 3. — Igazgatói megrovás-
sal sújtott fegyelmi eset volt 74; tanárkari megrovással sújtott 39 ; 
tanács folytán eltávolító fegyelmi eset volt 8 ; kizáró fegyelmi eset 1. — 
Tan- vagy leczkeóra mulasztás volt igazolt 37 962, esik egy-egy 
tanulóra 29'4 igazolt óramulasztás; nem igazoltóramulasztás volt 175. 

A szülők közt polgári állásra nézve volt: önálló őstermelő 200; 
önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vállalkozó 448, állami s 
községi tisztviselő 182; magán tisztviselő 109; más értelmiségi 312, 
személyes szolgálatból élő (munkás, napszámos, szolga s más ilyen) 37. 

A tanulásban tett előmenetelt tekintve, rendes tantárgyakból, 
minden tantárgyból jeles osztályzatot nyert 164 (12 7%); minden 
tantárgyból legalább jó osztályzatot kapott 295 (20 2%); minden 
tantárgyból legalább elégséges osztályzatot 542 (42 -%); egy tan-
tárgyból elégtelelen osztályzatot 115 (8 8%); két tantárgyból elégte-
len osztályzatot 88 (6*8%); több tantárgyból elégtelen osztályzatot 
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8 4 ( 6 ' 5 ° / o ) . — A rendkívüli tantárgyakat véve, kielégítő eredmény-
nyel tettek vizsgálatot: fra^czia nyelvből 31; tót nyelvből 19; 
gyorsírásból 59 ; a rendkívüli rajzból 163 ; a mű-énekből 456 ; a 
zenéből 36. 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett az egyházkerület három fŐ-
gymnasiumában 119, s ezek között volt az intézetekben végző 117, 
másutt végző 2. írásbelit sikerrel tett 110, szóbelit 92. Egyszerű 
érettségi bizonyítványt kapott 83, jeles bizonyítványt 9. — Az érett-
ségi vizsgálatra álltak közül készült: theologiai pályára 11, bölcsé-
szeti pályára 4, jogi pályára 20, orvosi pályára 10, mérnöki pályára 
4, gépészeti pályára 3, gazdasági pályára 11, erdészeti pályára 7, 
bányászati pályára 6, kereskedői pályára 3, alsóbb hivatalnoki pá-
lyára 6, katonai pályára 3, meg nem határozott pályára 4. 

Az intézeteknél alkalmazott tanárok állását tekintve, rendes 
tanár volt 45, helyettes tanár 5, bejáró óra-adó 9, más tárgyat nem 
tanító hitoktató 17, rendkívüli tárgyak tanítója 6, összesen 82 tan-
férfi. — A tanárok képzettségét tekintve, rendes tanár volt okleve-
les 31, nem okleveles 14; helyettes tanár volt okleveles 2, nem 
okleveles 3; bejáró óra-adó volt okleveles 7, nem okleveles 2; más 
tárgyat nem tanító hitoktató volt egyházilag képesített 17 ; rend-
kívüli tárgyakat tanító volt okleveles 4, nem okleveles 2. — A 
rendes tárgyakat tanító világi tanárok száma volt 57, s közöttük 
okleveles 40, nem okleveles 17; a rendes tárgyakat tanító egyházi 
tanárok száma volt 14, s köztük okleveles 13, nem okleveles 1. — 
Állami oklevele volt 21, felekezeti oklevele 29 tanárnak. — A ren-
des tárgyakat tanító tanárok közül a magyar nyelvet beszélte töké-
letesen 66, csak némileg 1. 

Az intézetek oktatási czéljaira szolgál: osztály- vagy tanterem 
39; természetrajzi terem 4 ; természettani terem 5; vegyészeti terem 1 
(Budapesten); rajzterem 2 (Szarvason és Békés-Csabán); téli torna-
terem 1 (Szarvason); könyvtári terem 9; tanári és tanácskozási 
helyiség 5 ; igazgatói helyiség 2 (Budpesten és Békés-Csabán); nyári 
tornatere van 4 intézetnek. Tápintézete van 4 intézetnek 15 helyi-
séggel. Az intézetek egyéb helyiségeinek száma 65. — Az intézetek 
összes helyiségeinek száma 152. 

A mi a tanintézetek tanítási eszköszeinek és könyvtárainak 
állapotát illeti, van a természetrajziakból: állattanhoz fali ábrákban 
2 1 3 , állatokban vagy ismertető alkatrészekben 1 3 , 3 4 1 darab; 
növénytanhoz fali képekben 2 2 0 , szárított gyűjteményekben 1 3 , 8 0 3 
darab ; ásványtanhoz mintákban és fali képekben 1008, ásványokban 
5 2 7 8 darab; vegyes apróságokban 2 7 4 darab. Természettanhoz van: 
fali képekben 18, eszközökben 1728, vegytanhoz vegyszerekben 229, 
eszközökben 587; földrajzhoz térképekben 292, földgömbökben 17, 
egyebekben 7 5 . Az érem-gyüjteményekben van 6 4 6 4 darab. — A 
szabadkézi rajzhoz van füzetekben 349, mintákban 1534 darab; a 
mértani rajzhoz füzetekben 77, mintákban 323, eszközökben 347 
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darab. Á testgyakorláshoz van tereinben 150, a szabadban 438 
eszköz. — A mi a könyvtárak állapotát illeti, a tanári könyvtárakban 
van: önálló szakkönyvekből 16,456 mű, 29,365 kötet; tudományos 
folyóirat van 406 mű, 986 kötet; vegyes 2399 mű, 2803 kötet, 
összesen van a tanári könyvtárakban 33,154 kötet. — Az ifjúsági 
könyvtárakban van tankönyv 1634, ifjúsági olvasmány 9003 darab. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított bevé-
telek összege 110,121 frt. Származnak a bevételek: az intézeti 
házakból, melyeknek becsértéke 214,000 frt, házbér egyenértéke 
11,020 f r t ; másnemű ingatlanokból (u. m. bérházakból, szántóföldekből 
stb.), melyeknek összes és együttes becsértéke 78,630 frt, évi 
jövedelme 4603 frt. Az ingatlanok átlag 5'8%-kot jövedelmeztek. 
— Származik továbbá a jövedelem az intézetek tőkepénzeiből, ala-
pítványaiból, értékpapírjaikból, melyeknek együttes mennyisége 
257,726 frt, kamatjövedelme 14,084 frt. A tőkék átlag 5'4%-kot 
jövedelmeztek. További jövedelmek folytak: az állami pénztárból 
6240 f r t ; a tanulmányi országos alapokból 150 f r t ; a polgári 
községek segélyéből 2536 f r t ; egyházi segélyekből 15,444 f r t ; 
beiratási díjakból 863 f r t ; tandíjakból 29,358 frt ; egyéb forrásokból 
18,032 frt. Az intézetek saját ösztöndíj-alapjaiból (tőkepénz, érték-
papír s ilynemüek), melyeknek összes mennyisége 18,360 frt, az 
évi kamat 1173 frt. E tőkék átlag 6°/o-kot jövedelmeztek. — Befolyt 
továbbá az intézet segélyalapjaiból (tőkepénz, értékpapír s ilynemüek), 
melyeknek összes mennyisége 27,000 frt, 1350 frt kamat. E tőkék 
átlag 5°/o-kot jövedelmeztek; másnemű idegen ösztöndíj-adományokból 
befolyt 2215 f r t ; másnemű esetleges segélyezésekből természetbeliekben 
pénzértékre véve 139 frt, készpénzben 2904 frt., — mely bevételek 
összege, mint fennebb 110,121 frt. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított kiadá-
sok voltak: 1. személyi illetmények czimén: a 45 rendes tanárnak 
mindennemű járandóságot betudva: 54,782 frt (egy-egy rendes tanár 
évi fizetése volt átlag 1217 fr t 33 kr . ) ; 5 helyettes tanárnak 
3569 frt (egy-egy helyettes tanár évi fizetése 713 frt 80 kr . ) ; 
9 bejáró óraadónak 2942 (egy-egy bejáró óra-adó kapott 326 frt 89 kr t ) ; 
2 más tárgyat nem tanító hitoktatónak (Selmecz- és Besztercze-
bányán) 590 f r t ; a rendkívüli tantárgyak tanítóinak 3 intézet-
nél 430 f r t ; az intézeti szolgáknak s egyéb cselédségnek 2696 f r t ; 
2. dologi szükségletekre kiadás volt: fűtésre, világításra, tisztogatásra 
3693 f r t ; kisebb javításokra 440 f r t ; taneszközökre és szertári szük-
ségletekre 2439 f r t ; irodai s osztálybeli apró dolgokra s értesítőkre 
1159 f r t ; az intézeti helyiségek házbér-egyenértéke czimén 11020 f r t ; 
a tandíjból a fentartó pénztárba befizettetett 3755 f r t ; 3. átmeneti 
kiadások: új építkezésre 2240; másnemű befektetésekre, tőkésítésre, 
stb. 1230 f r t ; ösztöndijakra a saját ösztöndíj-alapokból-. 91 tanulónak 
1088 f r t ; 5. az intézetek saját segélyalapjaiból 391 tanulónak 15321 f r t ; 
6. másnemű idegen ösztöndíjt élvezett 63 tanuló 2215 frt értékben; 
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7. esetleges segélyezésben részesült (mindent betudva) 12 tanuló 200 frt 
értékben; 8. vegyes jutalom czimén (mindent beletudva) kapott 65 
tanuló 312 frtot, mely kiadásoknak összege 110,121 frt, tebát éppen 
annyi, mint a bevételek összege. 

A mi az egyházkerület két tanítóképezdéjét illeti, ezen intéze-
tek oly szoros kapcsolatban állanak az illető gymnasiumokkal, hogy 
a tanárok, tanszerek, ösztöndíjak, bevételek és kiadások azokkal tel-
jesen közösek, s a fennebb felhozott kimutatások ezekre is vonat-
koznak. Külön kimutathatólag e két tanítóképzőre az összesítést a 
következőkben adhatjuk. A lefolyt 1886/87-diki iskolai évben beíra-
tott a két tanintézet négy folyamába az év elején 26, az év végén 
24 tanuló. A tanítás mindkét intézetben magyar nyelven folyt, de a 
gyakorló iskolában, az illető egyházak elemi iskoláiban, a magyar 
és tót nyelvii oktatásban is gyakorolták magokat a növendékek. — 
Pénzsegélyt kapott 3 növendék, teljes ellátást 11, fél ellátást 2. — 
Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 2, s mint éppen 
végzett növendék 2, s oljan, ki a képezdei tanulmányokat magán 
úton végezte 1. A két intézetben a képesítés magyar nyelven történt. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottságnak 1887. évi szeptember 
30. tartott üléséből. 

Zsilinszky Mihály, Batizfalvy István, 
bizottsági elnök. jegyző. 

Tatay István. Petrovics Soma. 
Benka Gyula. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik s egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe felvétetni határoztatik. 

80. Ennek kapcsán a békési esperesség sérelműl terjeszti elő, 
hogy a vallás- és közokt. minister a püspök úrhoz 3191/1887. sz. 
rendeletével megszüntetni kívánja a tanpénzeknek tandíj-osztalék 
alakjában való szétosztását. 

Felhivatnak az iskola-fentartó patronatusok, hogy a 
mennyiben a tanpénzeket a tanárok között osztalék alak-
jában kiosztják, azt ne a tandíj-osztalék elnevezése alatt és 
ne is közvetlenül tegyék és szedjék be, hanem szolgáltas-
sák be a tandíjat az iskolapénztárba és állapítsanak meg 
lehetőleg magasabb állandó fizetést a tanárok számára. 

81. Olvastatik a báró Baldácsy-alapítvány igazgatóságának f. é. 
május 8-kán kelt és a közgyűlés elé terjesztett jelentése, valamint 
a f. évi május 22-kén tartott ülésének jegyzőkönyve. 

Mind a kettő tudomásul vétetik és a közgyűlési jegyző-
könyv 7-ik pontjára nézve kijelenti ismételve a kerületi 
közgyűlés, hogy az alapítványi igazgatóságot nem kívánja 
időről időre megválasztani s megnyugszik az igazgatósági 
tagok eddigi kirendelésének módjában. 
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32- Olvastatik Abaífy Miklós, verseczi lelkész folyamodványa, 
melyben az általa Fehértemplomban teljesített hitoktatás ezéljából 
szükséges utazásokra kétségei megtérítését kéri. 

A folyamodó lelkész úrnak úti- és egyéb költségeire 
a kerület pénztárából 40 frt utalványoztatik. 

33. A pozsonyi theologiai akadémia épületeinek költségeire nézve 
jelentik az esperességek, hogy a gyűjtés eddig nem volt eszközölhető. 

Utasíttatnak az esperességek, hogy a gyűjtést erélye-
sen kezdjék meg, és az eredményről a jövő közgyűlésen 
tegyenek jelentést. 

34. Olvastatik a vadkerti egyháznak felebbezése, melyben te-
kintettel arra, hogy Joó Henrik tanító szabálytalanul foglalta el az 
1882-ben elhunyt Schmidt János tanítói állását, azért esedezik, hogy 
a Schmidt-féle állásra szabadon választhassa tanítóját. 

A felebbező egyház kérelmének oly értelemben hely 
adatik, hogy a Schmidt-féle tanítói állás szabályszerű vá-
lasztás mellett lészen betöltendő. 

35. Mockovcsák János zólyomi főesperes jelenti, hogy a felső 
népiskolai bizottság által felülbírált és Groó tanító által lefordított 
„Tót számtani példatár" elkészült; bemutatja annak egy példányát 
és javára némi díjat kér kiutalni. 

Tudomásul vétetik. Alap hiányában a díjérti kérelem-
nek hely nem adatik, a mű azonban az egyházaknak a nép-
iskolákba való behozatalra ajánltatik. 

36. Bemutattatik a kerületi törvényszék tagjaira beadandó sza-
vazatok beszedésére kiküldött bizottság jelentése. 

A szavazás eredményéhez képest a kerületi törvény-
szék az 1887/88. évre következőleg lett megválasztva: 
Elnök : Szontágh Pál, alelnök: Görgey István, birák: Scholcz 
Gusztáv, Doleschall Sándor, Schranz János, Sárkány Sámuel, 
Moravcsik Mihály, Bachát Dániel, Fabiny Gyula, Králik 
Lajos, Földváry Mihály, Matuska Péter, Rudnay József, 
Haviár Dániel; pótbirák: Melczer Gyula, Láng Adolf, 
Sztehló András, Sztehló Kornél, Henszelmann Kálmán, 
Beniczky Gyula. Elnöklő püspök úr indítványára beválaszta-
tott még a választásnál figyelembe nem vett tanári karból 
Böhm Károly, a budapesti főgymnasium igazgatója. 

37. A tavalyi jkv. 68. pontjaira nézve, mely szerint a lippai 
zárdába járó gyermekeink a vallásból oktatást nem kaptak, jelenti a 
békési főesperes, hogy a tanfelügyelő közbelépése folytán ujabban 
Frint Lajos, aradi lelkész úrtól részesülnek hitoktatásban. 

Tudomásul vétetik. 
2 
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38. A kerületben lévő templomok, paplakok, iskolai s egyéb 
épületek tömeges biztosítására nézve olvastatik az első általános ma-
gyar biztosító társulatnak e tárgyban beadott« ajánlata. 

A kerület utján való tömeges biztosítás elrendeltetik 
és annak a netán már meglevő szerződések és egyéb kö-
rülmények figyelembe vétele mellett az első általános biz-
tosító társaságnál leendő foganatbavételére elnöklő püspök 
úr felkéretik. 

39. A tavalyi jkv. 70-ik pontjának azon sérelménél, hogy a 
nógrádi Puszta-Gécz és Karpe-Gécz evang. lakói a katholikus iskola 
fentartására pótadóval megrovattak, jelenti a nógrádi főesperes, hogy 
a panasz visszavétetett. 

Tudomásul vétetik. 

40. Olvastatik a békési esperesség azon kérelme, hogy a szarvasi 
képezdén a kerület állandóan segélyezzen egy tanszéket. 

Tekintettel arra, hogy a segély, mint állandó java-
dalmazás kéretik, a kérvény az állandó pénzügyi bizott-
ságnak kiadatik, jelentése a jövő közgyűlésen elváratván. 

A folyó 1887/88-ik évre nézve a segély megadása 
iránt a 8. jkvi pont alatt kiküldött számvizsgáló bizottság jelen-
tése alapján fog határozat hozatni. 

41. Bemutattatik a budapesti egyháznak ellenőri szabályzata és 
egyúttal ezen egyház azon jelentése, hogy az elhunyt Jakobey 
József pénztáros helyébe Bendel Henriket választotta meg, és azon 
kérelme, hogy a kerület a maga részéről is a nevezettet válaszsza 
meg pénztárosának. 

Az ellenőri szabályzat tudomásul vétetik; Bendel 
Henrik úr a kerületi pénztáros teendőivel ideiglenesen egy 
évre megbizatik, díjaztatásának megállapítása az állandó 
pénzügyi bizottságra bízatván. 

# 

42. Bemutattatnak az egyetemes alapok számadásai. 
Tudomásul vétetnek. 

43. Bemutattatnak Geduly Lajos végzett és Holléczy Zsigmond 
harmadéves theologusoknak külföldi utazási stipendiumokért való 
folyamodványaik. 

A nevezetteknek egyenként 50 forint megszavaztatik, 
de az nekik csak a papjelölti vizsga sikeres letétele után 
lesz kiadható. 
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44. A nógrádi esperesség azon az esperességi közgyűléseken 
már is tárgyalt indítványa, hogy úgy a felügyelő, mint az esperes-
ség egyéb tisztviselői 6 évre választassanak 

elfogadtatik. Ezen határozat a szerint, a mint a válasz-
tások bekövetkeznek mindenhol érvénybe lép. 

f 
45. Olvastatnak Kossányi József érdemült körmöczbányai lel-

kész s barsmegyei esperesnek s Dedinszky János darázsii lelkész-
nek folyamodványai, melyekben a „Székács-alapból" további segé-
lyezést kérelmeznek. 

A kerület a folyamodók nyomasztó helyzetét tekintve 
megszavaz Kossányi Józsefnek ez évre 50 frtot, az évek 
óta nehéz betegségben sinlődő Dedinszky Jánosnak pedig 
100 frtot. 

46. A bács-szerémi főesperes jelenti, hogy a szabadka-zombor-
apatini missiói állomás betöltetett t. Korossy Emil személyében, ki 
is Szabadkán minden második vasárnapon tart magyar istentisztele-
tet, ugyanott oktatva az ev. ifjúságot az összes tanintézetekben, — 
a többi vasárnapokon pedig felváltva Zomborban és Apatinban, amott 
egy bérelt helyiségben, emitt a polgári leányiskola épületében végzi 
az isteni tiszteletet. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

47. A nógrádi főesperes jelenti, hogy Bansel Kálmán volt 
maskovai, a kerület által segélyezett lelkész, utolsó tartózkodási 
helyén, Losonczon, f. é. febr. 13. meghalt. 

Tudomásul vétetik; egyszersmind elrendeltetik, hogy 
volt gondnokát Szkalos Sámuel tamási tanítót számoltassa 
meg a főesperes úr s ebbeli jelentését terjeszsze be a püs-
pök úrnak. 

48. A zólyomi esperességi közgyűlés jegyzőkönyvének 41. pont-
jában azon kérelmét terjeszti elő: adná meg a kerület az „utasítások" 
VII. r. I szak. 12. pontjának, mely a papi időközi jövedelem hová-
fordításáról szól, szabályozó értelmezését. 

A kerület oda nyilatkozik, hogy a papi időközi jöve-
delem csakis az esperességi özv. árva s gyámoló intéze-
teket illeti meg. 

49. A budapesti esperesség sérelmül jelenti, hogy orvoslás nem 
volt kieszközölhető a Váczott nagy mérvben űzött és az ottani egy-
házat lételében megtámadó elkeresztelések ellen és a vegyes házas-
ságokból született gyermekeknek a kath. vallásban való felnevelte-
tése ellen. 

A sérelem az egyetemes gyűléshez felterjesztetik. 
6* 
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50. Tárgy altatván az egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 23., a 
supplicátióra vonatkozó pontja, 

a kerületi közgyűlés a régi gyakorlat fentartása 
mellett nyilatkozott, azon megszorítással azonban, hogy a 
theologiával kapcsolatos középiskoláknak engedtessék meg 
a supplicatió országszerte, a többi középiskolák csak is 
az illető kerületekben, az algymnasiumok pedig egyedül az 
illető esperesség egyházaiban kéregethessenek; a polgári 
s egyéb ilynemű iskolák teljes kizárásával. 

51. Olvastatik a békési esperességnek folyamodványa, melyben 
tanügyi autonomiánk csorbítatlan fentartása mellett a szarvasi 
gymnasium számára egyszer és mindenkorra 25,000 frt államsegélyt 
kér kieszközöltetni, a milyenben a budapesti helv. liitv. főgymnasium 
részesült. 

Tekintettel arra, hogy a kérvény részletes adatai szerint a 
szarvasi gymnasiumot 25,000 frt, adósság terheli, és hogy egyrészt 
a gabonaárak leszállásánál, másrészt a fokozódó követelmények-
nél fogva ezen intézet közel jövőben már alig lesz képes fel-
ad atainak megfelel ni, 

a kérvény az egyetemes gyűléshez pártolólag felter-
jesztetik. 

52. A zólyomi esperesség orvoslást kér az ellen, hogy az ille-
tékkiszabási és más hivatalok a törvény által meg nem engedett 
esetekben is kérnek díjmentes anyakönyvi kivonatokat. 

A közgyűlés felkéri Bachát Dániel, Mockovcsák János 
és Vladár Viktor urakat, hogy e tárgyban véleményes jelen-
tést terjeszszenek be a jövő gyűlésre. 

A gyűlés harmadik napja. 

53. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett. 

54. Olvastatik az 1886. évi közgyűlés által a kerületi özvegy, 
árva és gyámoló intézet megvizsgálására kiküldött bizottság követ-
kező jegyzőkönyve: 

Jegyzökönyve 

az 1886-ik évi bányakerületi közgyűlés által a kerületi gyámoló 
intézet 1886-iki számadásának megvizsgálására kiküldött bizott-

ságnak. Felvétetett Selmeczbányán 1887-iki márczius 2-án. 
Jelen voltak Hrencsik Károly honti főesperes s bizottsági elnök 

elnöklete alatt a következő bizottsági tagok: Mockovcsák János zólyomi 
főesperes, Händel Vilmos honti alesperes s kerül, egyházi jegyző, 
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Jezsovics Károly és Moesz Géza lyc. tanárok, Szlujka János kiérde-
mtilt tanító s alólirott, mint jegyző. 

I. Az intézet pénztárosa, nagytud. és nagys. Breznyik János úr 
előterjesztvén az 1886-iki számadást, miután az tételenkint behatólag 
megvizsgáltatott volna, a következő eredmény lett feltüntetve: 

A) Bevétel. 
1. Az 1885-ik évi maradvány 51343 frt 80 kr. 
2. Tagsági díjakból 1997 „ 10 „ 
3. Önkéntes adományokból: 

a) Konfirmandasoktól : 
Temesvárott . . . . 2 frt — kr. 
B.-Csabán 7 „ 40 „ 
Ugyanott Csarejs Gy. ttó úr 

iskolájának növendékei 3 „ 10 
Körmöczbányán . . . 1 „ — „ 
Palojtán 2 „ — „ = 15 „ 50 „ 

b) Egyes egyházaktól: 
Budap. tót egyház . . 4 frt 50 kr. 
Beszterczebányai . . . 7 „ 28 „ 
Budap. német . . . . 11 „ 60 „ = 23 „ 38 „ 

c) Egyesektől: 
Csepregi Gy. faz.-

varsándi leik. . . = 4 frt 06 kr. = 42 „ 94 „ 
4. Felmentvényi dijakból 585 „ — „ 
5. Államsegélyből 600 „ — „ 
6. Kamatokból (tőkék, tags, s felm. díjak után) 4040 „ 45 „ 

Összes bevétel 58609 frt 29 kr. 

B) Kiadás. 
1. Segély-díjakra özvegyek-

nek és árváknak . . . ( + 103*98) 1015 frt 56 kr. 
2. Kezelés: a) nyomdaszámla 8 frt 50 kr. 

b) Posta, bélyeg, 
irnok stb. . 62 „ 50 „ 71 „ — „ 

Összes kiadás 1086 frt 56 kr. 
Jegyz. Az év folyamán szereztetett: 

23 db. b.-csabai népbank-részv. 68 írtjával . . = 1564 frt — kr. 
átíratás 82 krjával ® 18 86 „ 

6 egész és 2 fél ugyanoly részv. 74 írtjával . == 518 „ — • „ 
atiratas 82 krjaval — 5 „ 

Összeg = 2106 frt 60 kr. 
Ezen részvények 9%-t jövedelmeztek. 



C) Vagyon. 

Az 58609 frt 29 krban kimutatott bevételből levonva 
az 1086 56 krnyi kiadást, 

marad 57522 frt 73 krnyi tényleges vagyon. 

D) Szaporodás. 

1886 végén volt a vagyon 57522 frt 73 kr. 
1885 végén pedig . . . 51343 „ 80 „ 

tesz az 1886-ik évi szaporodás 6178 frt 93 krt. 

II. Ezen igy kimutatott vagyon következőleg van elhelyezve: 

1. Kötvényekben: 
B.-Csabán 23 félnél . . . . . 32080 frt — kr 
Kován 3 „ . . . . . 1855 „ 55 
Bényén 2 „ . . . . . 3100 „ 55 
Szarvason 2 „ . . . . . 1400 „ 55 
Tót-Komlóson 1 „ . . . . . 1440 „ 57 
Orosházán 1 „ . . . . . 1000 „ 57 
Szenttornyán 1 „ . . . . 800 „ 77 
Aradáczon 1 „ . . . . . 1000 „ 77 
A nagylaki egyháznál . . . . 
Petrováczon Kvacsala Ján. tanítónál 

. 2250 „ 57 A nagylaki egyháznál . . . . 
Petrováczon Kvacsala Ján. tanítónál 50 „ 77 
Tiszovnyikon Lacjak Mih. lelkésznél 90 „ 5? 
Közép-Palojtán Szabó Gyula ,, 98 „ „ 
Kátyon Polereczk^ Pál „ 40 „ 77 
Szurcsinban Greszler Gyula lelk.-nél 50 „ 77 
Selmeczbányán Moesz Géza tanárnál 90 frt 

„ Bellus János „ 90 frt 
„ Osztrolucky Gy. „ 70 frt = 250 „ — 

Albertiben Cinkotszky Márton lelk.-nél . 
Neudorfban Stenzel Kár. lelk.-nél . . . 

2. Értékpapírokban: 

3 72 földhitelint. részvény 
5 magyar vereskereszt-sorsjegy . . . . 
60 békés-csabai népbankrészvény . . 

3. Pénzintézeteknél: 
Selmeczi tak.-pénztárban 9681 sz. könyv. 

„ népbankban 959 „ „ 
B.-csabai népbankban 186 „ „ 

Összeg 57522 frt 73 kr-

50 „ -
40 „ — 

/ * 

367 frt 50 kr. 
32 „ 50 „ 

3889 69 

280 frt — kr. 
618 „ -
2600 „ — 
4141 „ 87 

51 
5? 
55 
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Az elhelyezés összesítese. 
1. Kötvényekben. . 45593 frt 17 kr. (— 3160 frt 37 kr.) 
2. Értékpapírokban . 4289 „ 69 „ (+ 2106 „ 60 „ ) 
3. Pénzintézeteknél . 7639 „ 87 „ (Hb 7232 „ 70 „ ) 

Összesen: 57522 frt 73 kr. ( + 6178 frt 93 kr.) 

III. A számadás így végig vizsgáltatván, a segédkönyvekkel, 
mellékletekkel és értékpapírokkal összehasonlíttatván, teljesen helyes-
nek találtatott. 

Minélfogva a bizottság kedves kötelességének ismeri a köz-
gyűlésnek ajánlani nem csak azt, hogy a pénztáros úrnak az 1886-ik 
évre a felmentvényt megadja, hanem neki a pénztár pontos kezelé-
séért s a vagyonnak örvendetes gyarapítása körül szerzett érdemeiért 
a jól megérdemlett köszönetet s elismerést is jegyzőkönyvileg meg-
szavazza. 

K. m. f. Jegyezte : 
Raab Károly, 

e. a. jegyző. 

Hrencsik Károly, Mockovesák János, 
bizots. elnök. bizotts. tag. 

Händel Vilmos, Moesz Géza, 
bizotts. tag. bizotts. tag. 

Szlujka János, Jezsovics Károly, 
bizotts. tag. bizotts. tag. 

55. Olvastatik továbbá a kerületi özvegy, árva és gyámoló 
intézet 1887. évi szeptember 30-kán nagys. s főt. püspökünk dr. 
Szeberényi Gusztáv elnöklete alatt megtartott közgyűlésének következő 
jegyzőkönyve: 

Jelen voltak: Svehla János, Belohorszky Gábor, Bachat Dániel, 
Raab Károly, Hrencsik Károly, Áchim Ádám, Láng Adolf, Mockovcsák 
János főesperesek, Török József, Bulykovszky Gusztáv, Schneeberger 
János, Händel Vilmos, Vladár Viktor esperesek; Ruttkay Sándor, 
Horváth Sándor, Korén Pál, Frint Lajos, Molitorisz János, Bakkay 
Péter, Scliolcz Gusztáv, Gaál Mihály, Petrovics Sámuel, Korossy 
Emil, Greszler Gyula lelkészek; Scultéty Ede, Beniczky Gyula 
esp. felügyelők, Breznyik János lyc. igazgató. 

A jegyzői tiszttel megbízatott Händel Vilmos. 
1. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság 

beterjesztett jelentését s ajánlatára megadja az érdemes pénztárosnak, 
nagys. Breznyik János kir. tanácsos s lyc. igazgatónak a felmentést, 
a legszívesebb köszönet s teljes elismerés nyilvánítása mellett. 

2. A jelentésben elősorolt jókedvű adakozóknak köszönetet szavaz. 
3. Elrendeli ismételve a hátralékok szigorú behajtását a 

főesperesek közvetítése mellett; ha szükséges az adósok javadal-
mainak lefoglalásával is. 
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4. A már egy éves hátralékoknál alkalmazásba veendő az 
előző pont. 

5. A más kerületbe költözött tagok felhivandók a pénztáros 
által, hogy tartozásukat mielőbb törleszszék. 

6. Lacjak Bogyoszló, volt micsinyei lelkész töröltetik a tagok 
sorából; az általa annak idejében befizetett 20 ft. 36 kr. pedig 
visszatéríttetik neki. 

7. Tornyos Pál váczi lelkész, az általa a kormányzó bizottsághoz 
beterjesztett folyamodása alapján felvétetik a tagok sorába, a már 
az intézet fennállása óta teljesített tagsági járulékok lefizetése mellett. 

8. A számvizsgálat tisztére felkéretnek nt. Hrencsik Károly 
elnöklete alatt nt. Mockovesák János, nt. Raab Károly, t. Thebus 
János, Händel Vilmos, Moesz Géza, Jezsovics Károly s Szlujka 
János urak. 

9. Az alapszabályok 7. pontja oda módosittatik, hogy az árvák 
24 éves korukig kapják a segélyt, ha odáig önállókká nem lettek; a 
leányok ezen koron túl is tarthatnak igényt a segélyre; ezen igé-
nyek érvényesítésében tartoznak azonban évről évre folyamodni s a 
kormányzó bizottság elbírálva folyamodásukat megszavazhatja vagy 
megtagadhatja a kívánt további segélyezést. 

10. Határoztatik tekintettel az intézeti tagok által eddigelé már 
is befizetett jelentékeny összegű járulékokra, hogy az 1888. évvel 
belépő új tagok csakis 60 frtnyi tőkebetét mellett, melyet 6°/o-kal 
5 év alatt törleszthetnek, lehetnek azokká; ezen kívül fizetik a minden 
tagot kötelező évi járulékot, — de a 3 frtos beiratási díjtól felmen-
tetnek, mint a melyik általok a tőkebetét kamatjaiban már is megadatott. 

Ezen a közgyűlésnek beterjesztett jegyzőkönyvek, 
egész terjedelemben a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe 
felvétetni határoztattak. 

56. Timko Zsuzsanna s Pacsesz Mihályné tanító-özvegyek 
kérvényei segélyért, 

minthogy a kerület ilynemű alapokkal nem rendel-
kezik, nem voltak tekintetbe vehetők. 

57. Tárgy altatván a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek 
kérvényei 

a kerület közgyűlése: Jezsovics Mihályné, Becker 
Flóra, Valach Lina, Wankó Sámuelné, Mockovcsák Károlyné, 
Szomora Karolina, Zayacz Dánielné, Oertel Ferenczné, 
Orgovány Pálné, Ambrózy Edéné, Ambrózy Jánosné, Sterczel 
Jolianna, Braxatorisz Emilia Molitorisz Mária, Osztermann 
Józsefné, Lehotkay Teréz, Babilon Katalin, Korcsek Rozália 
Melna Mihályné, Zámolyi Józsefné, Valentinyi Jánosné, 
Mocskonyi Nátháimé, Urbanszky Jánosné, Braxatorisz 
Andrásné, Karner Jozéfa, Polcz Erzsébet, Bierbrunner 
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Karolina, Simon Péterné, tehát összesen 28 papözvegy 
számára egyenként 20 frtot, összesen 560 frtot utalványoz 
segélyképen a kerület pénztárából. Az ezen czélra meg-
szavazott 600 frtnyi összegből fenmaradó 40 frt a kerületi 
özvegy-, árva- és gyámoló-intézet pénztárosának beszol-
gáltatandó. 

58. Olvastatik gyűlésünk jegyzőkönyvének 11. pontjában a báró 
Baldácsy-alapítvány 2500 frt tiszta jövedelmének szétosztása tárgyában 
kiküldött bizottság következő jelentése. 

Az összes tiszta jövedelem az ismeretes ezimletek mellett követ-
kezőképen javasoltatik felosztatni: 

a) A püspöknek illőbb díjazásul . . . 1000 frt. 
b) Pusztuló, szegény s építkező egyházak 

segélyezésére 800 „ 
c) Szegény lelkészek gyámolítására . . 600 „ 
d) Papözvegyek s árvák ínséges sorsának 

némi enyhítésére 100 „ 
A püspök illőbb díjazása tételének megszavazásánál, ő nagy-

sága főt. püspökünk átadta az elnökletet az ezen tisztre felkért 
elnöktársának tek. Scultéty Ede bács-szerémi esp. felügyelőnek, 
maga pedig a javaslat megszavazásának tartamára visszavonult. 

Az ezen alapból nyújtandó segélyért folyamodtak a következő 
egyházak: 

Yácz, Balassa-Gyarmat, Nagylam, Felső-Tiszovnyik, Turicska, 
Bér, Bábaszék, Salfalva, Alsó-Bodony, Újpest, Gyón-Dabas, Felső-
Zsember, Kis-Csalomia, Schüttrisberga, Bagyan, Tiszakálmánfalva, 
Bánk, Salgótarján, Ferencz-Józsefmező, Steierlak, Hajdusieza, Resicza, 
Kis-Semlak, Hertelendyfalva, Vukova, összesen 25 anya- s leány-
egyház. 

A folyamodványok behatóan felülvizsgáltatván, a következő 
egyházak hozatnak javaslatba mint segélyezendők, még pedig: 

Bábaszék, Salfalva, Felső-Zsember, Tiszakálmánfalva, Salgótarján 
egyenként 100 írttal. 

Turicska, Gyón-Dabas, Kis-Csalomia, Schüttrisberga, Bánk, Vácz 
egyenként 50 írttal. 

Segélyért ugyanezen alapból folyamodott összesen 23 lelkész, 
még pedig: 

Tornyos Pál, Yladár János, Hecskó Pál, Plachy János, Alexy 
János, Pittner Mihály, Dedinszky János, Chovan Viktor, Korossy 
Emil, Gressler Gyula, Kossányi József, Szellemi Mihály, Polereczky 
Pál, Plachy Sámuel, Ábaffy Miklós, Chovan Zsigmond, Jeszenszky 
Ignácz, Kis Kálmán, Schwalm György, Sclnvalm János, Kolényi 
Emil, Bothár Ede, Sárkány Dezső. 

A folyamodványok szorgos felülvizsgálása után segélyezésre ajánl-
tatnak, még pedig 75 írttal a következők : 
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Hecskó Pál, Pittner Mihály, Chovan Viktor, Gressler Gyula, 
Polereczky Pál, Plachy Sámuel, Ahaffy Miklós, Sárkány Dezső. 

Papözvegy csakis 3 folyamodott, u. m: Simon Péterné, Osztermann 
Zsuzsanna s Melna Mihályné. 

A bizottság Osztermann Zsuzsannát javasolja segélyezni 30 
frttal; a fenmaradt 70 frt pedig kamataival együtt csakis esztendőre 
vétetnék elosztásba a folyamodó papözvegyek közé. 

A folyamodványoknál jövőben a következők volnának figyelembe 
veendők: 

1. Az egyházak folyamodványainál jelzendő: 
a) A lélekszám. 
b) Bevétel s kiadás. 
c) A kért segély czélja. 
d) A jelzett czélra nyert egyéb kutfejü segély. 
e) Az egyházbeliek állapota s kiválóbb foglalkozási módja. 

2. A lelkészek folyamodványainak kellékei: 
a) Az életkor jelzése. 
b) A szolgálati évek száma. 
c) Családi állapot. 
d) Jövedelem. 
e) Milyen czélra kívántatik a segély? 

3. Az özvegyek folyamodványainak kellékei: 
a) Az életkor jelzése. 
b) Hány év óta özvegy ? 
c) Családi állapot. (A családtagok száma, kora, netaláni 

hivatása, foglalkozása?) 
d) Jövedelem. 
é) Hol s kinél tartózkodik? 

Az ezen utasítások szerint szerkesztett folyamodványok az 
esperesség útján kerülnek a kerületre. 

Javasoljuk, hogy az alapítványból származó osztalékot kezelje 
időközileg a püspök úr ; az elosztási javaslatot pedig készítse ezentúl 
a kerületi elnökség befolyásával az esperesi s esp. felügyelői kar. 

Széberényi Gusztáv, Scultéty Ede, 
bizottsági elnök. világi elnöktárs. 

Mindezen javaslatok elfogadtatnak s az ezekre vonat-
kozó jegyzőkönyv egész terjedelmében a kerületi jegyző-
könyvbe felvétetni határoztatik. 

59. Bemutattatik a szeghegyi és a cservenkai hivány tár-
gyában a jelen jkv. 12. pontjában kiküldött albizottság jelentése, mely 
szerint a szeghegyi hivány-csonkítás súrlódások elkerülése érdekében 
helybenhagyandó, a cservenkai ellenben visszautasítandó volna. 

A közgyűlés sem a szeghegyi, sem a cservenkai eset-
ben nem engedi meg a hivány csonkítását és mindkét helyt 
a régi liiványt fentartandónak rendeli. 
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60. Felolvastatik a számvizsgáló bizottságnak a kerületnek 
1886/7. évi számadásairól bemutatott következő jelentése: 

Főtisztelendő tekintetes kerületi közgyűlés! 
A kerületi pénztárak számadásait felülvizsgálván és az állandó 

pénzügyi bizottság jegyzőkönyveit kiküldetésünk értelmében átnéz-
vén, van szerencsénk jelentésünket tisztelettel a következőkben elő-
terjeszteni : 

1. Tisztelettel indítványozzuk; utasíttassék az állandó pénzügyi 
bizottság arra, hogy a pénztár értékeit s egyéb okmányait az új 
pénztárnoknak leltár mellett, szabályszerűen minél előbb adja át, s 
erről a jövő közgyűlésnek jelentést tegyen. 

2. Olvastatván az állandó p. ü. b. 1887. szept. 3-án felvett 
jegyzőkönyvének 3-ik pontja, melyben javasolja, hogy a Boszniában 
fekvő Ferencz József-földi hitsorsosaink felsegélésére a kerület pénz-
tárából egyszer s mindenkorra 100, azaz szaz forint utalványoztassék. 

Ezen javaslat elfogadását ajánljuk oly feltétel alatt, ha kerü-
letünkkel organikus összeköttetésben maradnak. 

3. Ugyanazon jegyzőkönyv 4-ik pontja, mely szerint az ügyész 
utasíttatnék a br. Ambrózy Lajos örököseivel barátságos egyezséget 
kötni, úgy, hogy a teljes követelés, de csak négy évi részletben 
fizettetnék ki, elfogadtatni javasoltatik. 

3. Felülvizsgáltatván a számadások — miután meggyőződtünk, 
hogy a mult évi stylaris tévedés helyreigazíttatott — a számadáso-
kat mindenekben helyeseknek találtuk. Minélfogva az ideiglenes 
pénztárnok úrnak folyó 1887. junius 30-ig a szokásos felmentvény 
megadását véleményezzük. 

5. A pénztárak állása következő: 
a) Kerületi pénztár bevétele . . . 42,563 frt 42 kr. 

Kiadás . . . 42,025 „ 88 „ 
Maradvány: 537 frt 54 kr. 

Hátralék: kamat 1000 frt — kr. 
r 

Evi adakozás 310 „ — „ 
Kathedraticum 758 „ 85 „ 

Összesen) 2068 frt 85 kr. 
azonban a cathedr. ag.-ból időközben 518 frt 65 kr. befolyt, vala-
mint az évi adakozásokból 10 frt. 

Tőke . . . . 95*684 frt 59 kr. 
94-829 „ 44 

Szaporodás . . 855 frt 15 kr. 
b) Német István-féle alap bevétel: 117 frt 44 kr. 

Kiadás: 111 „ 48 „ 
Marad: 5 frt 96 kr." 

Tőkével együtt 1457 frt 68 kr. 



9 2 

c) Mokossinyi-féle alap bevétel: . . 806 frt 18 kr. 
Kiadás: . . 806 „ 18 „ 
Marad: — — 

Tőke: . . 13,852 frt 68 kr. 
Múlt évi: . . 13,827 „ 68 „ 
Szaporodás: . 25 frt — kr. 

d) Zsedényi-féle középtanodai alap tőkéje 5000 frt, kamatbe-
vétele 248 frt, mult évi maradványa 83 frt 62 kr., melyből kapott 
a szarvasi főgymnasium 135 frtot a selmeczi lyceum 135 frtot, kamat 
záloglevél után lett fizetve 7 frt 50 kr., tehát marad készpénzben 
54 frt 12 kr. 

é) Zsedényi-féle néptanítói alap tőkéje 20,000 frt — kr. 
Múlt évi maradvány . . . . 588 „ 76 „ 
Folyó évi kamat 1572 „ 35 „ 
Bevétel 2161 frt 11 kr. 

Kiadás, néptanítóknak takarék-
pénztárba, záloglevelek felülfi-
zetésére 1662 frt 60 kr. 
Maradvány 498 frt 51 kr. 

f ) Székács-féle alap bevétele : 406 frt 06 kr. 
Kiadása . . 306 11 ii 
Marad . . . 99 frt 96 kr. 

Mult évi tőke 7446 ii 50 ii 
Tőke-összeg 7546 frt 45 kr. 

g) Geitz-féle alap volt mult évben. 1671 ii 57 ii 
Kamatbevétel . 63 ii 44 n »uiaiw^v^/i^i . \><J , , DEDE ,, 

Tőke-összeg 1735 frt 01 kr. 

6. Utasítva lettünk véleményt adni arról, váljon a szarvasi 
tanítóképző egy tanszékének felállítására kért 800 frtot a pénztár 
megbírja-e, — mivel a számadásokból körülbelül 1400 frt többlet 
bevétel mutatkozik — a kért 800 frtnak egy évre való utalványo-
zását indítványozzuk. 

7. Tisztelettel megjegyezzük, hogy mivel az Újvidéknek meg-
szavazott 1000 frt összeg tényleg kifizettetett és pedig annak első 
fele az akkori pénztári maradványból, második fele pedig az 1886/7. 
költségvetésből, indítványozzuk, hogy az e czélra 1887/8. évre ismét 
előirányzott 500 frt a költségvetésből töriiltessék. 

8. Boldogult Jakobey József kerületi pénztárnok úr özvegye 
a végett folyamodik, hogy a kerület tekintetbe véve sanyarú anyagi 
helyzetét, részesítené öt némi kegy díjban: 
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alólirottak, tekintettel az özvegy szomorú anyagi helyzetére indít-
ványozzuk, hogy özvegyi negyedévi kegydíj kép kért 87 frt 50 kr. 
megszavaztassék és még 100 frttal pótoltassák, egyszer s mindenkorra. 

9. Végre ő nagyméltósága, kerületi egy házfelügy elő úrnak a 
kerületi közgyűléshez intézett s "/. alatt ide csatolt levelét melyben 
az állandó pénzügyi bizottság elnökségéről lemond szabályszerű 
elintézés végett felolvastatni kérjük. 

Kelt Budapesten, 1887. évi október 2-án. 
Scultétij Ede, Jegyzette: 

bizotts. elnök. t-j-t, 7 , T7-.7 , 
-r, 7 ^ / . Wladar Viktor, 
Bexheft Ármin. bizotts. tag. 

Bujkovszky Gusztáv. 

A jelentés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe fel-
vétetik. 

Annak egyes pontjaira nézve következőket határoz a 
közgyűlés: 

1. A kerületi felügyelő úr ő nagyméltóságának az 
állandó pénzügyi bizottság elnökségéről bejelentett lemon-
dását sajnos tudomásul veszi: egyúttal azonban jegyző-
könyvi köszönetet mond ő nagyméltóságának azon ügy-
buzgóságért, melylyel éveken át az elnöki tisztet vitte és 
melynek a kerület pénzügyeinek örvendetes fejlődését köszöni. 
A pénzügyi bizottság elnökévé közfelkiáltással megválasztja 
a budapesti esperesség felügyelőjét, Sárkány József urat ; 
a ki helyettesítéskép már eddig is vitte az elnöki tisztet. 

A pénztár értékeinek, okmányainak megvizsgálására 
valamint a felügyelő úr ő nagy méltóságánál őrzött egyik 
pénztári kulcsnak az uj elnök kezébe való átadására fel-
kéri püspök úr elnöklete alatt az állandó pénzügyi bizott-
ságot, a minek megtörténtéről a jövő közgyűlésnek jelen-
tés teendő. 

2. Kiutalványoz a Boszniában fekvő Ferencz-József-
földi hitsorsosainknak felsegélésére egyszer s mindenkorra 
100, száz forintot azon feltétel alatt, hogy ezentúl is kerü-
letünk kebelében megmaradnak. 

3. Felhatalmazza a ker. ügyészt, hogy a néhai báró 
Ambrózy Lajos-féle tartozásra nézve br. Ambrózy Béla 
úrral a körülményeknek megfelelő egyességet kössön oly 
formán, hogy az egész követelés, ha négy évi részletek-
ben is, kifizettessék. 

4. Megadja a számadásokra nézve a pénztárosnak az 
1887. junius 30-ig terjedő időre a felmentvényt. 

5. Utalványoz a szarvasi tanítóképző egyik tanszé-
kének felállítására az 1887/88. esztendőre 800, nyolczszáz 
forintot. 
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6. Törli az újvidéki egyház javára az 1887/8-diki 
költségvetésbe tévedésből beállított 500 frtnyi segélyt. 

7. Utalványoz özv. Jakobey Józsefné, a volt pénz-
táros özvegyének egyszer s mindenkorra özvegyi negyed 
czimén 87 frt 50 krt és ezenfelül még szintén egyszer s 
mindenkorra 100 frt kegy díjat. 

61. A főt. püspök úr jelenti, hogy a hivatalától felfüggesztett 
kiszácsi lelkész Steltzer Frigyes ügyében a második fokú egyházi 
törvényszék is itélt s hogy ezen Ítéletét áttette a legfelsőbb fokú 
bírósághoz és közölte egyszersmind az érdekelt felekkel. 

Tudomásul szolgál. 

62. A kerületi gyámintézeti közgyűlés azon kérelmére, hogy 
jegyzőkönyve a kerületi jegyzőkönyvbe felvétessék, 

határoztatott, hogy az mint a kerületi jegyzőkönyv 
függeléke, egész terjedelmében nyomattassék. 

68. A pestmegyei esperesség által azon kéréssel benyújtott 
„tanító-egyesületi alapszabálytervezet", hogy a f t . kerületi közgyűlés, — 
mint ez a dunántuli kerületben, az 1880. évi közgyűlés jegyző-
könyvének 38. pontja szerint már megtörtént, — mielébb szer-
keszszen s állapítson meg oly „tanító-egyesületi alapszabályt", mely 
egyházkerületünk minden esperességére kötelező erővel bírjon, 

kiadatik a tanügyi bizottság tisztelt elnökeinek azon 
megkereséssel, hogy véleményes jelentéseiket és javaslatai-
kat a jövő legközelebbi közgyűlésnek beterjeszszék. 

64. Olvastatik a kerületi és esperességi árva- és özvegysegélyző 
intézeteknek kamatadója tárgyában a jelen jkv. 4-ik pontjában 
kiküldött albizottság következő jelentése: 

Jelentése 
az özvegy- és árvasegélyző intézetek kamatadó alá vonása kérdésében 

kiküldött albizottságnak. 

Mélyen tisztelt kerületi közgyűlés! 
A kiküldött albizottság első sorban a törvény intézkedéseit 

vette megvizsgálás alá, és e részben azt találta, hogy az 1875. 
22 t.-cz, 28 §-ának 7-ik pontja értelmében a prot. árva és özvegyi 
segélyintézetek kamatadó alá nem vonhatók. 

Mert a törvény szerint az adómentességnek idevágólag két fel-
tétele van: 

L) az intézetnek jótékonyséigi intézetnek, és 
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2-szor ^ in téze tnek kell lenni. 
A jótékonysági jelleg vitán felül áll; ezt még a pénzügyi 

közegek is elismerik. 
Nem ismerik el azonban a közintézeti jelleget. 
Azonban a bizottság nézete szerint ez is megilleti a kérdéses 

intézeteinket. 
Mert ez intézetek a közjogilag szervezett magyarhoni ág. hitv. 

egyháznak organikus közegeit képezik, és valamint egyházunkat a 
maga egyetemében nem lehet magánintézetnek tekinteni, azonképpen 
nem lehet annak egyes tényezőit és közegeit sem magán testületek-
nek tekinteni. 

A közintézeti jelleg kitűnik ezen felül abból, hogy minden 
lelkész, tanár és tanító nolle velle, nem privát elhatározásból, hanem 
államilag is elismert szabályzataink kényszerénél fogva, lege cogente 
köteles ez intézetbe beállani, és hogy a beállás kényszere az egyházi 
hatóságok, tehát közhatóságoknak felügyelete és fenhatóságuk ellen-
őrzése alatt áll. 

Ez egyházi felsőbb hatóságok ellenőrzése nyilvánul a számadás 
nyilvánosságában, és abban, hogy ez intézetek vagyonának jövedelme 
kizárólag az árvák és özvegyek felsegélésére fordíttatik, a magán 
nyerészkedés feltétlen kizárásával. 

Ezek alapján az albizottság azon nézetben van, hogy a köz-
intézeti jelleg ép oly formán kétsegtelen, a mint kétségtelen a 
jótékonysági jelleg. 

Azonban az albizottság nem zárkózhatik el annak felismerése 
elől, hogy ezen jogi nézetnek ez idő szerint birói úton érvényt 
szerezni alig lehet. 

A politikai és birói közegek nem csak egy izben, de már 
három izben az ellenkező irányban döntöttek. 

Jelesül ellenkezőleg határozott : 
1) a közigazgatási pénzügyi bíróság már 1885-ben 287. sorszám 

alatt közzé tett Ítéletében, melyben a hasonló alapon szervezett pápai 
ref. tanítótestület segélyintézetének tőkéit kamatadó alá vonta; ellen-
kezőleg határozott továbbá: 

2) ugyanezen magas bíróság 1887-ben a püspök úr ez évi 
jelentésében foglalt esetben, mely Ítélet 851. sz. a. közöltetett; sőt 
maga a pénzügyminister is ellenkezőleg döntött már: 

3) az idei 15,317/1887. sz. rendeletében (a liptói adófelügyelőhöz 
intézve), melyben a megadóztatást a fönnebb 1.) sz. alatti bírósági Íté-
letre hivatkozva elrendeli. 

A legfőbb hatóságoknak ezen constans gyakorlatával szemben 
a bizottság orvoslást csak azon az egy úton remélhet, ha az ügy 
az egyetemre felvitetik és onnan a pénzügyminiszter úr felkéretik, 
hogy a jelen jelentésben foglalt érvek figyelembevételével jelentse 
ki árva- és özvegysegélyző intézeteinket ^ in téze teknek és rendelje el, 
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hogy az adófelügyelőségek országszerte tartózkodjanak ez intézeti 
tőkék megadóztatásától; esetleg novella utján orvosolja a sérelmet. 

Egyúttal fel volna a miniszter kérendő, hogy az eddig behajtott 
adórészleteket térítéssé vissza, az összes netán függőbe lévő végre-
hajtásokat pedig sziintettesse be. 

Ezen jelentés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
felvétetik. 

Egyúttal felkéretik az egyetemes gyűlés, hogy a tör-
vény eltérő magyarázatából keletkezett ezen országos sére-
lem orvoslását esetleg a fönnebbi jelentésben foglalt módon 
foganatba venni méltóztassék. 

Végül felhivatnak az esperességek, hogyha netán ily 
kamatadó részleteket tényleg már befizettek volna, azok-
nak kegyelem útján való visszatérítését kérelmezzék a 
pénzügy minister urnái. 

65. Bemutattatik a perrendtartási bizottság által kidolgozott 
perrendtartási tervezet, mely a kerületi felügyelő úr ő nagyméltó-
ságának elnöklete alatt működött szakbizottmány több éven át tartó 
munkálkodásának eredménye, és bemutattatnak ennek kapcsán azon 
módosítások, melyeket az esperességeknek beérkezett határozatai alap-
ján a jelen jegyzőkönyv 23. pontjában kiküldött albizottság javas-
latba hoz. 

Hosszabb tanácskozás után és az esperességek módosításainak 
figyelembevételével 

a közgyűlés megállapította a kerületi perrendtartást, 
azt a jelen jegyzőkönyvhöz csatoltatni rendelt szövegében 
mint a „bányakerületi perrendtartást" szentesíti és kihir-
deti, egyúttal annak egy példányát az egyetemes gyűlés-
hez felterjeszti. 

Elrendeli továbbá, hogy a perrendtartás 1888. január 
hó elsején életbe lépjen, és hogy a már folyamatban levő 
ügyekben ezen napon túl is a régi perrendtartás szerint 
el kell járni. 

Elrendeli végül, hogy a perrendtartás a jegyzőkönyvbe 
külön függelékként való felvételén felül még külön elárusít-
ható 500 példányban kiadassék. 

66. A jelen közgyűlés harmadik napjáról felvett jegyzőkönyv 
hitelesítésére f. é. október hó 4-ik napjának d. u. 3 órája kitíizetik, a 
mire az elnökség a gyűlésnek még jelen levő tagjait meghívja. 

Gséry Lajos, 
bizottsági elnök. 
Áchim Ádám, 

biz. tag. 

Mockovcsák János, 
biz. tag. 

Králik Lajos, 
biz. tag. 
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67. Mindezek elvégeztével elnöklő esperességi felügyelő úr köszö-
netet mond a gyűlés tagjainak azon buzgóságért, melylyel a kerületi 
gyűlés tárgyalásaiban részt vettek, a mire az elnöklő püspök a maga 
és a közgyűlés nevében e köszönetet elnöktársának a gyűlés éljenzései 
között melegen viszonozza. 

Ezzel a közgyűlés eloszlott. 

Szeberényí Gusztáv, s. k. 
püspök. 

Králik Lajos, s. k. 
világi jegyző. 

'Sembery Imre, s. k. 
a nagyhonti esperesség felügyelője. 

Haendel Vilmos, s. k. 
egyházi jegyző. 

2 



A JEGYZŐKÖNYV 65-IK PONTJÁBAN MEGÁLLAPÍTOTT ÉS KIHIRDETETT 

EGYHÁZI PERRENDTARTÁS. 

ELSŐ RÉSZ. 
ELJÁRÁS EGYHÁZI VÉTSÉGEK ÉS FEGYELMI ÜGYEK ESETÉBEN. 

I. FEJEZET. 

Az egyházi vétségekről. 

1. §. Az egyházi tisztviselők által elkövetett egyházi vétségek 
felett a birói hatóságot az egyház gyakorolja egyházi bíróságai által. 

2. §. Egyházi tisztviselők alatt értetnek: a püspök (superinten-
dens), az egyházkerületi felügyelő, a fő- és alesperesek, az esperes-
ségi felügyelők, a körlelkészek, a lelkészek, helyettes lelkészek, 
segédlelkészek, tanárok, segédtanárok, leviták, tanítók, segédtanítók, 
kántorok; az egyházi felügyelők, a kerületi és esperességi levéltár-
nokok, a kerületi, esperességi és egyházi ügyészek, jegyzők és a 
kerületi, esperességi és egyházi pénztárnokok, illetve az egyház-
gondnokok, a presbyterek és esküdtek. 

3. §. Egyházi vétséget képeznek: 
a) az egyház hitvallásával ellenkező tanok hirdetése; 
bj oly cselekedetek, melyek az egyháznak a hazai törvények-

ben gyökerező jogait és szabadságát veszélyeztetik; 
c) az egyházi törvényeknek, szabályzatoknak és jogerős hatá-

rozatoknak szándékos figyelmen kivül hagyása; 
cl) a hivatallal való visszaélés, a hivatalos kötelességek 

teljesítésének megtagadása, annak szándékos vagy vétkes elmulasz-
tása és a hivatallal járó kötelezettségek teljesítésében tanúsított 
nagyobb fokú hanyagság vagy nagyobb mérvű rendetlenség; 

e) a magyar haza és a magyar nemzet elleni izgatás; 
f ) nagyobb mérvű engedetlenség vagy tiszteletlenség az egy-

házi felsőség iránt; 
g) oly cselekmények, melyek az egyházgyülekezetek békéjét 

saját hitfelekezetbelieink vagy más hitfelekezetek elleni izgatással 
veszélyeztetik vagy viszályok előidézése által zavarják ; 

li) a nyilvános vagy házi élet körében tanúsított oly maga-
viselet, a mely a közerkölcsiséget sérti vagy a viselt egyházi hiva-
tal jellegével össze nem fér ; 

i) a lelkészi és tanítói karhoz tartozó tisztviselőknél oly 
foglalkozás, mely a papi vagy tanítói állással össze nem egyeztethető; 

10 oly egyházilag is büntetendő cselekvények, melyek az 
állam büntető törvényei súlya alá esnek. 
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4. §. Az egyházi vétségek büntetése : 
a) írásbeli feddés, 
b) pénzbírság 500 frtig terjedhető összegben, 
c) a hivataltól való elmozdítás, 
d) képtelenné nyilvánítás minden egyházi vagy iskolai hiva-

tal viselésére. 
Hogy ezen büntetések közül melyik alkalmazandó, ezt a vétség 

nagyságához, netán ismétléséhez és a fenforgó enyhítő és súlyosbító 
körülményekhez képest a bíróság határozza meg. 

Az esperességi tisztviselők ellen kiszabott pénzbírságok hováfor-
dítását az esperességi, a kerületi tisztviselők ellen kiszabott pénzbír-
ságok hováfordítását a kerületi közgyűlés határozza meg. 

Az egyházi vétségek büntethetősége az elkövetéstől számított 
három év alatt elévül. Az ezen időn belül megindított eljárás az 
elévülést megszakítja. 

II. FEJEZET. 

Az egyházi bíróságok szervezete. 
5. §. Az egyházi bíróságok: 

1. az esperességi törvényszék, 
2. az egyházkerületi törvényszék, 
3. az egyetemes egyházi törvényszék. 

Az esperességi törvényszék áll az esperességi közgyűlés által 
3 évre titkos szavazás útján választott világi elnökből és alelnökből 
és 10 közbiróból, kik közül 4 a világiak közül, 4 a lelkészek sorá-
ból, 2 a tanári vagy tanítói karból választandó és egy jegyzőből. 

6. §. Az esperességi törvényszék az elnökből vagy alelnökből 
és 2 világi és 2 egyházi közbiróból álló tanácsban határoz. 

Ha az egyházi vétséggel vádolt tisztviselő tanár vagy tanító, 
akkor az egyházi karból való egyik bíró helyett a tanári vagy 
tanítói karból választott birák egyike jár el. 

7. §. Az egyházkerületi törvényszék áll a kerületi közgyűlés 
által titkos szavazás útján 3 évre választott világi elnökből és al-
elnökből és 12 közbiróból, kik közül ötnek a világiak, ötnek az 
egyháziak közül és kettőnek a tanári vagy tanítói karból kell válasz-
tatnia, valamint szintén jegyzőből, 

8. §. Az egyházkerületi törvényszék az elnökből vagy alelnök-
ből, 3 a világi karból és 3 az egyházi karból választott közbiróból 
álló tanácsban határoz. 

Ha az egyházi vétséggel vádolt tisztviselő a tanári vagy tanítói 
karhoz tartozik, akkor az egyházi karból való egyik biró helyett a 
tanári vagy tanítói karból választott birák egyike jár el. 

9. §. A birák az elnök által bíráskodásra megválasztatásuk 
sorrendje szerint hivandók meg. 

A fentebb meghatározott számnál sem többen, sem kevesebben 
7* 
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az eljárásban részt nem vehetnek. Az itélő birák mindnyájan egyenlő 
szavazattal birnak. 

A határozatok általános szótöbbséggel hozatnak; az elnök csak 
a szavazatok egyenlő megoszlása esetében szavaz. 

A per előadóját az elnök vagy alelnök esetről-esetre a közbirák 
sorából nevezi ki. 

A megválasztott jegyző akadályoztatása esetén más jegyzőt a 
törvényszéki elnök helyettesíthet. 

10. §. Az egyetemes egyházi törvényszék tagjai az egyetemes 
közgyűlés által választatnak és ezen törvényszék az egyetemes köz-
gyűlés által megállapított számú birákból álló tanácsban határoz. 

11. §. Az egyházi törvényszékek elnökei alelnökei és közbirái 
működésűk megkezdése előtt a kerületi utasításokban előirt birói 
esküt teszik le és pedig az elnökök és alelnökök a közgyűlés szine 
előtt, a birák pedig, ha a közgyűlésen jelen vannak, ugyanott, 
különben a törvényszék ülésében, midőn első ízben ott részt vesz-
nek, teszik le a birói esküt. 

A jegyzőkönyvet vezető jegyző az eljárás megkezdése előtt a 
bíróság előtt a jegyzőkönyv hír és lelkiismeretes vezetésére szintén 
esküt tesz. 

12. §. Egy bíró sem vehet részt oly ügynek elintézésében, 
melyben ő maga, neje vagy jegyese, édes, mostoha vagy fogadó 
atyja, nagyatyja ill. anyja, nagyanyja, édes, mostoha vagy fogadott 
gyermeke, unokája másodízig bezárólag, oldalrokona vagy sógora 
van érdekelve, és melyben mint tanú, képviselő, szakértő vagy köz-
benjáró működött, vagy alsóbb fokú bíróságnál, mint biró járt el 
vagy hogy ha az egyházi vétséggel vádolt tisztviselővel ellenséges 
viszonyban áll. 

Abbeli akadályoztatását köteles a biró ideje korán az elnök-
ségnél bejelenteni és maga helyett más biró alkalmazását kérelmezni. 

13. §. Ha valamelyik biró ellen a tárgyalás alkalmával a vád-
lott fél által érdekeltségi kifogás emeltetik, a törvényszék a kifogás 
alapossága vagy alaptalansága iránt határoz és ha a törvényszék a 
kifogást alaposnak találja, az elnök az érdemleges tárgyalás fel-
függesztése mellett az érdekelt biró helyett más birót hív meg. 

III. FE JE JET. 

Az egyházi bíróságok illetősége. 

14 §, Az esperességi törvényszék, mint első fokú bíróság i tél : 
á) az esperességben működő alesperesek, körlelkészek, lelké-

szek, helyettes lelkészek, segédlelkészek, tanárok, segédtanárok 
leviták, tanítók segédtanítók, kántorok, egyházi felügyelők, esperes-
ségi és egyházi jegyzők, ügyészek, az esperességi levéltárnok, az 
esperességi és egyházi pénztárnokok, illetve egyházgondnokok, pres-
byterek, esküdtek egyházi vétségei felett; 
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h) kiküldetés esetében a kerületi levéltárnok, a kerületi jegyzők 
és kerületi pénztárnok, a kerületi ügyész, továbbá más esperességi 
főesperes vagy esperességi felügyelő, vagy esperességi ügyész által 
elkövetett egyházi vétségek felett. 

15. §. Ha főesperes, esperességi felügyelő vagy ügyész követ 
el egyházi vétséget, vagy ha az esperességi törvényszék bíráinak 
többsége ellen igazolt érdekeltségi kifogás forog fenn, más esperes-
ségi törvényszék küldendő ki. 

A biróküldést a 14. §. b) pontja, valamint a jelen szakasz első pontja 
esetében az egyházkerületi törvényszék gyakorolja. 

16. §. Az egyházkerületi törvényszék, mint első fokú bíróság 
itél az egyetemes törvényszék általi kiküldetés esetén más kerület 
püspöke vagy felügyelője által elkövetett egyházi vétségek felett. 

17. §. Az egyházkerületi törvényszék, mint másodfokú bíróság 
itél mindazon ügyekben, melyek első fokban az esperességi törvény-
székhez tartoznak. 

18. §. Az egyetemes egyházi törvényszék, mint harmadfokú és 
utolsó bíróság itél minden ügyben, melyben első fokban az esperes-
ségi törvényszék itélt, másodfokban pedig mindazon ügyekben, melyek-
ben a birói hatóságot első fokban a kerületi törvényszék gyakorolja. 

19. §. Azon ügyekre nézve, melyekben az egyetemes egyházi 
törvényszék, mint másodfokú bíróság itél, a harmadfokú biróság ki-
rendelése az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

20. §. A közvádlói teendőket az esperességi törvényszék mellett 
az esperességi, a kerületi törvényszék mellett a kerületi ügyészek 
teljesítik. 

IV. FEJEZET. 

A fegyelmi vétségekről. 

21. §. Az egyházi tisztviselőknek (2. §.) a bányakerületi uta-
sításokban, kerületi, esperességi vagy községi szabályzatokban foglalt 
kötelességeiknek azon megszegései, melyek az ezen utasításokban 
körülirt egyházi felsőbbségi intés körén kivül esnek, vagy melyekre 
nézve a megintésnek eredménye nem volt, melyek egyházi vétségek-
nek azonban a 3. §. értelmében nem tekintendők, fegyelmi vétséget 
képeznek. 

Az espereseknek és a püspöknek a kerületi utasítások XII. 
része (1. szakasz, 7. pont) illetőleg XVII. része (3. szakasz) rendel-
kezéseiben az egyházi fegyelem gyakorlására vonatkozó jogaik ezen 
fejezetben foglalt intézkedések által érvényükben nem érintetnek. 

A fegyelmi vétségek büntethetősége az elkövetéstől számított 
két év alatt elévül. Az ezen időn belül megindított eljárás az elévü-
lést megszakítja. 

22. § Az esperességi törvényszék hatósága alá a 14. §. a) 
pontja értelmében tartozó tisztviselők ilynemű (21 §.) kötelességsze-
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gései felett a fegyelmi hatóságot első fokban az esperesség fegyelmi 
választmánya gyakorolja. 

E választmány az esperességi felügyelőből, a főesperesből és 5 
tagból (2 világi, 2 egyházi, 1 tanár v. tanító) áll, kiket az esperes-
ségi közgyűlés három évi tartamra titkos szavazás útján megválaszt. 

Érvényes határozathozatalra 3 tag jelenléte szükséges. 
23. §. A főesperesek, esperességi felügyelők, kerületi jegyző, 

pénztárnok és levéltárnoknak a 21. §. alá eső kötelességszegései 
felett a fegyelmi hatóságot első fokban a kerület fegyelmi választ-
mánya gyakorolja, mely a kerületi felügyelőből, a püspökből és 3 
világi, 3 egyházi tagból és egy tanári tagból áll, kiket a kerületi 
rendes közgyűlés három évig terjedő időre titkos szavazás útján 
megválaszt és kik ujabb választásig e hatóságot gyakorolják és újra 
megválaszthatok, ö t 

Érvényes határozathozatalra 3 tag jelenléte szükséges. 
24. §. A fegyelmi vétségek büntetései : 
1. Írásbeli intés vagy rendreutasítás, 
2. 50 frtig terjedhető pénzbírság, mely visszaesés esetében 

100 frtig fölemelhető. 
Ezen büntetések alkalmazása tekintetében a 4. §. 2-ik bekez-

désében foglalt szabályok irányadók. 

V. FEJEZET. 

A panasz folytáni elővizsgálatról. 

25. §. Az eljárás egyházi vagy fegyelmi vétség miatt folya-
matba tehető egyházi hatóság hivatalos megkeresvénye folytán vagy 
magánosok panaszára és végre az egyházi tisztviselőnek saját ké-
relmére. 

Az esperességi törvényszék és esperességi fegyelmi választmány 
elsőbirósági elbírálása alá tartozó panaszok az espereshez, a kerületi 
törvényszék és illetve a kerületi fegyelmi választmány alá tarrtozók 
pedig a püspökhöz adandók be. 

26. §. Az eljárás megrendelése iránti megkeresvényben, úgy-
szintén a magánfél által beadott panaszlevélben mindazon tények 
(cselekvények, mulasztások), melyek miatt az eljárás elrendelése 
kívántatik, és az azokat támogató bizonyítékok előadandók. 

Az egyházi tisztviselő kérvényében, melyben az eljárást önmaga 
ellen elrendeltetni kéri, előadandók azon okok, melyeknél fogva, és 
a tények, melyek miatt az eljárás elrendelését kívánja, valamint 
szintén azon adatok is, melyekkel ártatlanságát kimutathatónak véli. 

27. §. A főesperes vagy püspök a nála beadott panaszt, és 
pedig az egyházi vétségre vonatkozót feltétlenül, a fegyelmi vét-
ségre vonatkozót ellenben az esetben, ha azt békés úton elintéznie 
nem sikerült, a 22. és 23. §§-ok szabályai szerint, az illető egyházi 
tisztviselőre nézve illetékes fegyelmi választmányhoz teszi által. 
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28. §. Ezen fegyelmi választmányok köréhez tartozik a panasz 
folytán az elővizsgálatot megindítani és teljesíteni. 

Ennek eszközlésbe vételével a fegyelmi választmány egyik tagját 
is megbízhatja. 

29. §. Az elővizsgálat a bepanaszolt egyházi tisztviselőnek az 
ellene fenforgó panaszra vonatkozó meghallgatásával veszi kezdetét. 

A meghallgatás vagy jegyzőkönyv fölvétele, vagy Írásbeli nyi-
latkozat kivétele útján történik; ha Írásbeli nyilatkozatadásra hivatik 
fel a bepanaszolt tisztviselő, ennek beadására záros határidő tűzetik 
ki, mely 15 napnál rendszerint hosszabb ne legyen. 

A panasz alaptalanságának kimutatására szolgáló adatok panasz-
lott által ezen meghallgatás alkalmával előadandók. 

30. §. Ha a panasz alaptalansága az eszközlött meghallgatás 
által ki nem tűnik, elővizsgálat eszközlendő, melynek feladatát a 
tényállás kellő kiderítése képezi. 

Az elővizsgálat folyama alatt a tanuk hallgatandók ki, és az 
egész eljárásról jegyzőkönyv veendő föl. 

A befejezett elővizsgálat alapján a fegyelmi választmány határo-
zatot hoz. 

31. §. A mennyiben a panasz alaptalansága az eszközlött elő-
vizsgálat által kiderül, a fegyelmi választmány az eljárás megszün-
tetését mondja ki, mely határozat Írásban indokoltan mind a panasz-
lónak, mind a panaszoknak kiadatik. 

32. §. Ha az előviszsgálat által a fegyelmi vétség tényáiladéka 
megállapíttatik, a fegyelmi választmány a fegyelmi eljárást rendeli 
meg. (VI. fejezet). 

Ha pedig egyházi vétségnek jelenségei merülnek föl, az elő-
vizsgálati iratoknak az eljárásra illetékes egyházi bírósághoz, illető-
leg a biróküldésre jogosított kerületi törvényszékhez való áttételét 
határozza el (VII. fejezet), mely utóbbi a biróküldés iránt intéz-
kedvén, az iratokat a kiküldött esperességi törvényszékhez teszi át. 

Az ezen §. értelmében hozott határozatok ellen felebbezésnek 
helye nincsen. 

33. §. Az eljárást megszüntető határozat ellen felebbezésnek 
van helye, mely a határozat kézbesítésétől számítandó 15 nap alatt, 
a határozatot hozott fegyelmi választmány elnökségénél adandó be. 

34. §. Az esperességi fegyelmi választmány határozata ellen az 
egyházkerületi fegyelmi választmányhoz, ennek első fokon hozott hatá-
rozatai ellen pedig a kerületi közgyűléshez van felebbezésnek helye. 

Az egyfokú felebbezésen túl további felebbezésnek helye nincsen. 
A kerületi fegyelmi választmányban, illetőleg a kerületi köz-

gyűlésben, ha az, mint felebbezési hatóság jár el, határozatai hoza-
talánál legalább 5 tag jelenléte szükséges. 

35. §, A fegyelmi felebbviteli hatóság az elővizsgálat adatai 
alapján hozza határozatát, mely azonban a 31. és 32. §§-ban körül-
irt határokon túl nem terjeszkedhetik. 
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36. §. A fegyelmi felebbviteli választmány határozatát az első fokú 
fegyelmi választmányhoz küldi meg, mely azt a felekkel közli és az 
ennek értelmében esetleg szükséges további intézkedéseket megteszi. 

37. §. A fegyelmi választmány tagjaira a 11. §-ban foglalt sza-
bályok szintén irányadók. 

VI. FEJEZET. 

A fegyelmi eljárásról. 

38. §. A 32. §. első bekezdése értelmében megrendelt fegyelmi 
eljárás esetén az első fokú fegyelmi választmány a panaszlót és 
panaszlottat rendszerint személyesen maga elébe idézi. 

A mennyiben közérdek a panaszolt kötelesség megszegése által 
sértve nincsen, a felek közt az ügynek egyezség útján való elinté-
zését igyekszik létesíteni. 

Ha az ügynek befejezése egyességgel sikerül, ennek lényeges 
megállapodásai irásba]] fölvétetnek és a felek által aláíratnak. 

A mennyiben az egyesség nem sikerülne, vagy ilyennek a 
sértett közérdek szempontjából helye nincsen, a felek a fegyelmi 
választmány által szóval kihallgattatnak, és a mennyiben tanuk általi 
bizonyítás szüksége forog fenn, ezek kihallgatása eszközöltetik. 

A tanuk megesketésének csak akkoron van helye, ha a felek 
ezt határozottan kívánják. 

39. §. A panaszlott ártatlansága kiderítésére szolgáló adatokat 
a fegyelmi választmány épen úgy, mint a panasz igazolására szolgá-
lókat egyenlő gonddal gyűjteni tartozik. 

40. §. A fegyelmi választmány az egész eljárásról jegyzőköny-
vet vesz fel, és eljárása befejeztével: 

1. leszállítja illetékességét végzéssel, ha az általa eszközlött 
eljárásból az egyházi törvényszék hatásköréhez tartozó egyházi vét-
ség tényálladékának jelenségei merülnek fel, mely esetben az ira-
tokat az eljárásra illetékes törvényszékhez, illetőleg a birókiildésre 
jogosított kerületi törvényszékhez teszi által; 

2. felmenti Ítélettel a panaszlottat, ha a panasz be nem iga-
zoltatott ; 

3. megbünteti a panaszlottat, ha a panasz igazoltatott. 
Az Ítélet akár felmentő, akár büntető, indokolandó és a tár-

gyalási iratokhoz csatolandó. A felek kívánságára ez nekik szintén 
kiadandó. 

41. §, Az Ítélet ellen felebbezésnek van helye, mely ennek ki-
hirdetése alkalmával szóval bejelentendő. 

A felebbezés indokai 15 nap alatt Írásban az elnökségnél be-
adhatók. 

42. §. A felebbezési hatóságot a 34. §. értelmében a kerületi 
fegyelmi választmány, illetőleg ennek első fokon hozott határozatai 
ellen a kerületi közgyűlés gyakorolja. 
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Egy foku felebbezésnek van csak helye. 
43. §. A felebbezési hatóságok hotározataikat a 40. §-ban 

körülirt szabályok értelmében hozzák, és ezeket az első foku fegyelmi 
választmány útján közlik a felekkel. 

Ha azonban az ügy alapos elbírálása tekintetéből a felebbezési 
hatóság még felvilágosításokat lát szükségeseknek, ezeket az első 
fokon eljárt választmány útján beszerezni jogában áll. 

44. §. A befejezett eljárásra vonatkozó iratok a 22. §. esetében 
az esperességi, a 23. §. esetében a kerületi közgyűlésnek tudomás 
szerzése végett bemutatandók. 

45. §. A fegyelmi eljárással és az ezt megelőzött elővizsgálattal 
összekötött költségeket a 22. §. eseteiben az illető esperességi, a 
23. §. eseteiben a kerületi pénztár előlegezi. 

Ha a panaszlott a fegyelmi vétségben elitéltetik, a költségek 
megtérítésére kötelezendő. 

Ha pedig a panasz alaptalannak bizonyul, a panaszló ellen a 
költségek megtérítésének kötelezettsége kimondandó. 

VII. FEJEZET. 

A biróságok előtti eljárásról. 

46. §. Az egyházi bírósághoz a 32. §., illetőleg a 35. §. 
szerint áttett iratok a bíróság elnöke által az ügyészszel közlen-
dők (20. §.). 

47. §. A mennyiben a fegyelmi választmány által teljesített 
elővizsgálat a panaszolt vétség tényálladékát teljesen ki nem derítette 
volna, az ügyész a vizsgálat kiegészítése iránt tehet a bíróságokhoz 
indítványt. 

Azon ténykörülmények, melyeknek vizsgálat útjáni kiderítése szük-
ségesnek mutatkozik, az ügyész által tüzetesen megemlítendők, hogy 
az eszközlendő vizsgálat tárgya és iránya kellőleg kitüntetve legyen. 

48. §. A biróság a tett indítvány fölött határoz, és ha a vizs-
gálatot megrendeli, annak eszközlésével a biróság egyik tagját 
bizza meg. 

A vizsgálat folyamán a tanuk eskü alatt hallgatandók ki, és 
az egész eljárásról jegyzőkönyv veendő fel, mely jelentés kapcsán a 
bírósághoz beterjesztendő. 

A vizsgálatot eszközlött biró a további bíráskodásban részt nem 
vehet, és helyette más biró hívandó meg (12. §.). 

49. §. A biróság elnöke a befejezett vizsgálat után beterjesztett 
iratokat érdemleges indítványtétel miatt az ügyésznek újra kiadja. 

50. §. Az ügyész indítványa a 46., 47. és 49. §§-ok eseteiben 
15 nap alatt adandó be. 

51. §. Az ügyészi indítvány: 
a) az eljárás megszüntetését hozza javaslatba, ha az egyházi 

vétségnek tényálladéka fenn nem forog; 



1 0 6 

b) vád alá helyezést tartalmaz, ha a panaszolt egyházi tisztviselő 
ellen egyházi vétségnek jogos gyanúokai merülnek fel. 

52. §. Az 51. §. a) pontja esetén az ügyészi indítvány a panaszt 
benyújtott féllel másolatban elnökileg közlendő, és ez utóbbi 15 napi 
záros határidő kitűzése mellett felhívandó, hogy vagy az ügyészi 
indítványhoz való hozzájárulását jelentse be, vagy eltérő indítványát 
adja be. 

A nyilatkozat beadására kitűzött határidőnek sikertelen elmulta 
esetén a panaszt tevő fél az ügyészi indítványhoz csatlakozónak 
tekintendő. 

53. §. Ha a panaszló fél az ügyészi indítványtól eltérőleg vád 
alá helyezésre tesz indítványt, Írásban beadandó indokolt indítványa 
a kitűzött záros határidő alatt az elnökséghez beküldendő, mert 
különben tekintetbe vétetni többé nem fog. 

54. §. A fentebbi §§-okban körülirt eljárás után a bíróság vagy 
megszüntető vagy vádhatározatot hoz (51. §.). 

55. §. Megszüntető határozat ellen, ennek kézbesítésétől számított 
8 nap alatt, felebbezésnek van helye. 

A felebbezés a bíróság elnökénél adandó be, és ez által a másod-
biróság elnökéhez az összes iratokkal együtt haladéktalanul felter-
jesztendő. 

56. §. Az egyházi vétséggel jogosan terhelt egyházi tisztviselő 
ellen vádhatározat hozandó, és ebben azon egyházi vétség (3. §.), 
melylyel terheltetik, valamint szintén az ellene szóló bizonyítékok 
fel sorolandók, egyúttal az ügy szóbeli tárgyalásának helye, napja és 
órája tűzendő ki ; erre a vádlott, a tanuk és a mennyiben szüksé-
gesnek találtatik vagy a mennyiben ez irányban határozott kérés 
terjesztetett volna elő, a panaszos fél is megidézendő. 

A hozott vádhatározat ellen felebbezésnek van helye, ez 8 nap 
alatt a bírósági elnöknél beadandó, és ez a további eljárásra felfüg-
gesztő hatálylyal bir. 

57. §. A másodbiróságnak a vád alá helyezést helyben hagyó 
határozata ellen további felebbezésnek helye nincsen, és ennek az 
első fokú bíróság elnökéhez lett megérkezése után, ez által a tár-
gyalás kitűzése iránt (56. §.) a szükséges intézkedések megteendők. 

58. §. A vádlottnak joga van a szóbeli tárgyalásnál védőt használni, 
kinek az iratokat betekinteni és másolatokat venni előzetesen is 
joga van. 

Ha a vádlott védő kirendelését kéri, a bírósági elnök által ez 
hivatalból nevezendő ki. 

59. A tárgyalás szóbeli és nyilvános. 
A nyilvánosság azonban kizáratik, ha ezt a bíróság a közer-

kölcsiség szempontjából szükségesnek találja, vagy ha a hallgatóság-
ál tal a rend és csend megzavartatik, és az elnökség általi rendreutasítás 
eredmény nélkül maradt. 
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60. §. A tárgyalást az elnök a kitűzött ügy megnevezésével 
nyitja meg. 

Ez után az elnökileg kijelölt előadó a vádhatározatot olvassa 
fel és a vizsgálat adatok alapján a tényállást adja elő. A vizsgálati 
iratok, a mennyiben szükséges, felolvastathatnak. 

Vádlott a tárgyalás alkalmával szóval hallgatandó ki, és a 
tényállás felvilágosítására szükséges kérdések hozzá intézendők. 

A tárgyaláson jelen levő tanuk szintén kihallgatandók és a 
mennyiben a vizsgálat folyamán esküt nem tettek, megesketendők. 

A közvádló, magánpanaszos, vádlott és védője a tanukhoz kér-
déseket intézni jogosítva vannak. 

61. §. A bizonyítási eljárás befejezése után a köz vádló terjeszti 
elő indítványát, mely a vádlott felmentésére vagy megbüntetésére szól, 
utóbbi esetben a büntetés neme, és ha pénzbírság indítványoztatik, 
ennek összege is indítványba hozandó. 

A tárgyaláson jelen levő panaszosnak a közvádló után szintén 
indítványozási joga van. 

62. §. A közvádló, illetőleg panaszos után a vádlott adja elő védel-
mét, és ha védője van, ez is nyilatkozik. 

Két szóváltásnál több egyik felet sem illeti meg. 
63. §. Ha a tárgyalás alatt felmerült körülmények újabb tanuk 

kihallgatását teszik szükségessé, ezt a bíróság elrendeli és a meny-
nyiben a kihallgatást azonnal nem eszközölheti, a tárgyalást el-
halasztja. 

64. §. A folytatólagos tárgyalásnál a szóbeli tárgyalásra nézve 
megállapított szabályok irányadók. 

65. §. A bíróság a fenforgó bizonyítékokból, azok szabad mér-
legezése után, hozza meg Ítéletét. 

66. §. Az ítélet, azon ülésben hozandó, melyben a tárgyalás 
befejeztetett, és az elnök által azonnal szóval kihirdetendő, legalább 
az elnök és előadó által aláírandó, legfeljebb 3 nap alatt indokaival 
együtt irásba foglalandó, és a feleknek kézbesítendő. 

67. §. Az ítéletben vagy a felmentés vagy a vétkesség mon-
dandó ki, utóbbi esetben a büntetés is megszabandó. 

68. §. A vétkesnek nyilvánított vádlott az eljárás költségeiben 
is elmarasztalandó, és a marasztalás az Ítéletben mondandó ki. 

69. §. A szóbeli tárgyalásról jegyzőkönyv veendő fel, mely a 
bíróság tagjainak, a jelenlevő feleknek s ezek képviselőinek nevét 
és az eljárás lényeges körülményeit magában foglalja s az elnök és 
jegyző által aláírandó. 

A biróság tanácskozásáról külön jegyzőkönyv vezetendő és a 
szavazás ebben kitüntetendő. 

70. §. A közvádló, panaszos és vádlott az ítéletet felebbezhetik. 
A felebbezés az Ítélet kihirdetésétől számított 15 nap alatt a bírósági 
elnöknél Írásban adandó be. 

71. Ha a szabályszerűen megidézett vádlott sem személyesen 
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a tárgyalásnál meg nem jelent, sem védő ügyvédről nem gondos-
kodott, a tárgyalás a megjelent felekkel megtartandó és ennek ered-
ményéhez képest ítélet hozandó. 

Ez esetben a felebbezés az ítélet kézbesítésétől számítandó 15 
nap alatt nyújtandó be. 

72. §. Felebbezés esetén a bírósági elnök az összes iratokat a 
felebbviteli bíróság elnökéhez terjeszti fel. 

73. §. A felebbviteli bíróság elnöke a másodfokú tárgyalás 
határidejét kitűzi, a kerületi ügyészt az iratok közlése mellett a 
tárgyalásra megidézi, a panaszost és vádlottat pedig a tárgyalási 
határnapról azon megjegyzéssel értesíti, hogy szabadságukban áll a 
tárgyaláson megjelenniök, a vádlott e tárgyaláson védő által is kép-
viseltetheti magát. 

Ha a vádlott a felebbviteli bíróság tárgyalása alkalmával hiva-
talból kirendelt védő által akarja magát képviseltetni, a tárgyalást 
kitűző végzés kézbesítésétől számított 3 nap alatt ez iránti kérvé-
nyét a biróság elnökéhez tartozik beküldeni, a ki a felebbviteli 
bíróság székhelyén vagy közelében lakó ügyvédek sorából védő 
ügyvédet nevez és ezt a tárgyalásra megidézi. Az iratok betekintése 
a védőnek meg van engedve. 

74. §. A tárgyalás a másodfokú bíróságnál az 59 §. korlátai 
közt szintén nyilvános. 

75. §. A másodfokú biróság az előadó előterjesztése által ismer-
tetett tényállás alapján hozza Ítéletét. 

A lényeges bizonyítási adatok az iratokból felolvasandók és 
ezek után a közvádló, a megjelent panaszos, valamint szintén a vád-
lott és a védője nyilatkoznak és két perbeszéd ezen felebbviteli 
tárgyalásnál is meg van engedve. 

76. §. Az ítélet hozatalára, tanácskozásra, a jegyzőkönyv veze-
tésére, az ítélet hirdetésére és kézbesítésére nézve, valamint szintén 
a másodbirósági Ítélet felebbezésére nézve a fenti szabályok irányadók. 

A másodbirósági ítéletnek megtörtént kézbesítése után azonban 
az összes iratok a másodbirósági tanácskozási jegyzőkönyv kivéte-
lével az eljárt első bírósághoz visszaküldendők. 

A felebbviteli biróság Ítéletének kiadmányozása alkalmával a 
felek arról különösen értesítendők, hogy az Ítélet elleni felebbezés 
az eljárt első biróság elnökénél adandó be. 

77. §. Felebbezés esetén az első biróság elnöke az összes ira-
tokat a másodbiróság elnöke útján a harmadbirósághoz terjeszti fel, 
a másodbirósági elnök a felterjesztéshez a tanácskozási jegyzőköny-
vet hozzácsatolja és ekként terjeszti fel a harmadbirósághoz. 

78. §. Mindennemű kézbesítés, mely a birói eljárás folyama 
alatt eszközlendő, azon egyház elöljárósága útján történik, melynek 
kötelékébe az illető fél tartozik. 

A kézbesítések vétbizonyítvány mellett történnek és a vétbizo-
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nyítvány a kézbesítést nyert fél által aláírva, a megkereső egyházi 
hatósághoz azonnal megküldendő. 

Ha vádlott a kézbesítendő határozatot el nem fogadja, két 
presbyter jelenlétében az átvételre felhívandó és figyelmeztetendő, 
hogy ezen felhívás a kézbesítés joghatályával bir. 

Ilyen esetben tüzetes jelentés teendő, a megküldött végzés pedig 
a kézbesítés elfogadását megtagadó fél illetékes egyháza elöljárósá-
gánál megőrzendő. 

79. §. Valamely tárgyalási határnapnak, perirat vagy felebbezés 
beadási határidőnek elmulasztása esetében visszahelyezésnek van 
helye, ha az elmulasztó kérvényében hitelt érdemlőleg kimutatja, 
hogy a mulasztás saját hibáján kivül és általa el nem hárítható 
akadályoknál fogva következett be. 

80. §. A visszahelyezési kérelem 15 nap alatt az akadály 
megszűnte után azon bíróságnál adandó be, mely előtt a mulasz-
tás történt. 

Ha a kérelem a 79. §. kellékeinek megfelel, a bíróság 
elrendeli a netán szükséges bizonyítási eljárást és ennek befejezte, 
valamint a közvádló meghallgatása után, a kérelem felett érdemileg 
határoz. 

Ha a mulasztást igazoltnak találja, az elmulasztott határnap 
helyett újat tűz ki. 

Ha a mulasztást igazoltnak nem találja, a kérelmet elutasítja. 
Az esperességi törvényszéknek elutasító végzése ellen egyfokú feleb-
bezésnek van helye. 

81. §. Perújítást csak az elitélt, egyszer és csak akkor kérhet, 
ha oly tényeket és bizonyítékokat hoz fel, melyeket az alapperben 
fel nem hozhatott és melyek felmentését vagy vétségének más minő-
sítését valószínűvé teszik. 

82. §. A perujítási kérelem az alapperben eljárt első fokú egy-
házi bíróságnál adandó be, mely azt, ha a 81. §. határozatainak 
megfelel, vizsgáló bírónak a 48. §. szerinti eljárásra kiadja. 

83. §. A vizsgálat befejeztével az iratok 15 nap alatti indít-
ványtételre kiadatnak a közvádlónak. 

84. §. Ezen eljárások alapján a bíróság a perújítás megenge-
dése vagy megtagadása iránt határoz. 

A perújítást megengedő határozat ellen jogorvoslatnak nincs 
helye. Ezen határozatban egyúttal az ügy nyilvános tárgyalására 
határnap tűzendő és az újított per az 59—80. §§-ok megfelelő alkal-
mazása mellett letárgyalandó. 

A perújítást megtagadó végzés ellen az elitélt a másodfokú bíró-
sághoz felebbezhet, melynek határozata végérvényes. 
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VIII. FEJEZET. 

A felfüggesztésről. 
85. §. Az egyházi bíróság hivatalától felfüggesztheti a vádlottat, 

ha azt az egyház érdekében fekvőnek és a feljelentett egyházi vétség 
súlyos voltánál fogva szükségesnek találja. 

86. §. Különösen sürgős esetekben a püspök felfüggesztheti 
hivataluktól az egyházkerülethez tartozó fő- és alespereseket, kör-
lelkészeket, lelkészeket, segédlelkészeket, egyházi jegyzőket; a 
kerületi felügyelő pedig az esperességi felügyelőket, ügyészeket, 
világi jegyzőket, levéltárnokokat, pénztárnokokat és egyházi gond-
nokokat. 

Ugyan e joga megvan a főesperesnek, illetve az esperességi 
felügyelőnek az esperességhez tartozó egyházi, illetve világi tisztviselők 
tekintetében. 

A felfüggesztő határozat minden esetben Írásba foglalandó, 
körülményesen megindokolandó és a felfüggesztett tisztviselővel 
közlendő. 

87. §. Ha a felfüggesztést a főesperes, illetve az esperességi 
felügyelő rendelte el, köteles azt a püspöknek, illetve a kerületi 
felügyelőnek felülvizsgálat illetve helybenhagyás végett haladéktalanul 
bejelenteni. E mellett a felfüggesztett tisztviselőnek joga van három 
nap alatt birtokon kiviil a püspöknél, illetőleg a kerületi felügyelőnél 
a felfüggesztés megszüntetését kérni. 

Ha a püspök, illetve a kerületi felügyelő a felfüggesztést 
helybenhagyja, úgyszintén ha az utóbbiak magok rendelték el a 
felfüggesztést, a felfüggesztés a püspök, illetve a kerületi felügyelő 
által az egyházi bíróságnak bejelentendő, mely a felfüggesztés fen-
tartása vagy megszüntetése felett haladéktalanul határoz. 

A vádhatározat hozatalakor a felfüggesztés fenntartása vagy 
megszüntetése felett újra kell határozni. 

A felfüggesztést elrendelő, illetve fentartó bírósági határozat 
ellen egyfokú felebbezésnek van helye. 

88. §. A felfüggesztett tisztviselő felfüggesztésének tartama 
alatt semmiféle hivatalos teendőjében el nem járhat és más egyházi 
hivatalt el nem láthat. Ezen felül, ha a felfüggesztést az egyházi 
bíróság is kimondta, elveszíti fizetésének felét. 

89. §. A felfüggesztés megszűnik és a felfüggesztett tisztviselő 
előbbi hivatalába visszahelyeztetik: 

1. ha a felfüggesztést az egyházi bíróság Ítélethozatala előtt 
megszünteti; 

2. ha a felfüggesztett tisztviselő az egyházi bíróság által felmentetett, 
vagy nem hivatalvesztésre Ítéltetett; 

3. ha a felfüggesztett büntető úton bűntelennek nyilváníttatott. 
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M Á S O D I K R É S Z . 
ELJÁRÁS POLGÁRI TERMÉSZETŰ ÜGYEKBEN. 

I. FEJEZET. 

A pert megelőző eljárásról. 

1. §. Az egyházi bíróságok illetőségéhez tartozó követelés, 
mielőtt a bíróság elé vitethetnék, a főesperesnél, ha pedig a követelés 
egyház által az esperesség ellen, esperesség által saját esperes-
ségbeli egyház vagy más egyház ellen támasztatik, a püspöknél 
bejelentendő. 

2. §. A főesperes, illetve a püspök a felek közt megkísérli a 
barátságos egyességet. 

3. §. Ha a barátságos egyesség nem sikerül, a főesperes, illetve 
a püspök a panaszlót a bírósághoz utasítja, neki az egyeztetési 
eljárás sikertelenségéről bizonyítványt ad és mindezt az esperességi, 
illetve kerületi közgyűlésnek tudomás végett bejelenti. 

II. FEJEZET. 

A bíróságokról. 

4. §. Az egyházi vétségek esetében eljáró egyházi bíróságok 
hatásköre a polgári természetű ügyek elbírálására is kiterjed. 

5. §. Az esperességi törvényszék, mint első fokú bíróság itél: 
a) az esperességben működő alesperesek, körlelkészek, lelkészek, 

helyettes lelkészek, tanárok, segédtanárok, leviták, tanítók, segéd-
tanítók, kántorok, egyházi felügyelők, esperességi és egyházi ügyészek, 
jegyzők, az esperességi levéltárnok, az esperességi és egyházi pénz-
tárnokok vagy egyházgondnok által vagy ellen a hivány vagy 
hivatalos viszonyuk alapján folyamatba tett perekben; 

b) kiküldetés esetében a kerületi levéltárnok, a kerületi jegyzők 
és kerületi pénztárnok, a kerületi ügyész, továbbá más esperességi 
főesperes vagy esperességi felügyelő vagy esperességi ügyész által 
vagy ellen hivatalos viszonyuk alapján indított perekben. 

6. §. A főesperes vagy esperességi felügyelő által vagy ellen 
indított perekben más esperességi törvényszék küldendő ki. 

A biróküldést ezen, valamint a megelőző szakasz b) pontja 
esetében az egyházkerületi törvényszék elnöke gyakorolja. 

7. §. Az egyházkerületi törvényszék, mint első fokú bíróság itél: 
1. az egyház által az esperesség, esperesség által esperességbeli 

egyház vagy más egyház ellen támasztott perekben; 
2. az egyetemes törvényszék általi kiküldetés esetén más kerü-

let püspöke vagy felügyelője által vagy ellen indított perekben. 
8. §. Az egyházkerületi törvényszék, mint másodfokú bíróság 

itél mindazon ügyekben, melyek első fokban az esperességi törvény-
székhez tartoznak. 
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9. §. Az egyetemes egyházi törvényszék, mint harmadfokú és 
utolsó biróság itél minden ügyben, melyben első fokban az esperes-
ségi törvényszék itélt, másodfokban pedig mindazon ügyekben, 
melyekben a birói hatóságot első fokban a kerületi törvényszék 
gyakorolja. 

10. §. Azon ügyekre nézve, melyekben az egyetemes egyházi 
törvényszék, mint másodfokú bíróság itél, a harmadfokú biróság 
kirendelése az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

III. FEJEZET. 

Az eljárásról. 

11. §. Polgári természetű ügyekben mindenik félnek 2 perirat 
engedtetik: felperesnek a kereset és a válasz, alperesnek az ellen-
irat és viszonválasz. 

12. §. Felperes tartozik keresetében a jogalapot és tényeket, 
melyekből követelését származtatja, időrend szerint teljesen és vilá-
gosan előadni, állításait bizonyítékokkal támogatni, a 3. §-ban em-
lített bizonyítványt a keresetlevélhez csatolni és abban a kereset 
tárgyának, a fő- és mellékkötelezettségnek vagy a követelt összeg-
nek és járulékainak szabatos kitételével kérelmét világosan és rövi-
den előterjeszteni. 

13. §. Az elnök a kereset hátára irt végzés által az ellenirat 
beadására határidőt tüz ki, mely a kézbesítéstől számítandó 15 nap-
nál rövidebb nem lehet és a kereset Il-od és többi példányait alpere-
seknek kézbesítteti. 

14. §. Alperes tartozik a védelmére szükséges kifogásokat és 
bizonyítékokat az elleniratban előadni es azt a kitűzött határnapon 
a törvényszéki elnöknél benyújtani. 

Ha többen vannak alperesek, szabadságukban áll az elleniratot 
közösen vagy külön-külön beadni. 

15. §. Az elleniraton az elnök határidőt tüz ki a válaszirat 
beadására, mely a kézbesítéstől számítandó 15 napnál rövidebb nem 
lehet és az ellenirat Ií-od példányát felperesnek kézbesítteti. 

16. §. Felperes a válasziratban mindazon új körülményeket és 
bizonyítékokat felhozhatja, melyek az elleniratban használt kifogások 
és bizonyítékok megczáfolására vagy megerőtlenítésére szükségesek. 

Ha többen vannak alperesek, és külön elleniratokat adtak be, 
szabadságában áll felperesnek minden elleniratra együtt vagy külön-
külön válaszolni. 

17. §. A válaszirat hátán az elnök határidőt tüz ki a viszon-
válasz beadására és annak Il-od és többi példányait az alperes vagy 
alpereseknek kézbesítteti. A határidő a viszonválasz beadására a 
kézbesítéstől számítandó 15 napnál rövidebb nem lehet. 

18. §. A viszonválaszban az alperes a felperes által a válasz-
iratban felhozott új körülményeket és bizonyítékokat megerőtlenítheti. 
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J 9. §. A kereset és válasz mellékleteivel együtt annyi példány-
ban nyújtandó be, hogy abból egy példány a peresomóhoz és az alpe-
resek mindegyikének egy-egy példány jusson. 

Az ellenirat és viszonválasz a mellékletekkel együtt két-két pél-
dányban adandó be. 

20. §. A törvényszéki elnök által minden hozzá érkezett be-
adványra a benyújtás ideje feljegyzendő. 

Az elnök által hozott hátirati végzések a beadványok minden 
példányára reá vezetendők és általa aláirandók. 

21. §. Ha valamely fél periratát a kitűzött időben be nem 
adja, az ellenfél az ügy Ítélet alá terjesztését kívánhatja. 

22. §. A viszonválasz beérkezése vagy a per Ítélet alá terjesz-
tése iránti kérelem beérkezése után az elnök a bíróság tagjait 15 nap 
alatt itélethozás végett összehívja; egyúttal egyik világi közbirót a 
per előadásával megbízza. 

23. §. Ha a biróság tanuk vagy szakértők meghallgatását látná 
szükségesnek, azt végzésileg elrendeli és annak eszközlésére köréből 
egy világi közbirót küld ki. A tanuk és szakértők megesketendők. 

Ha tanuk vagy szakértők kihallgatása nem szükséges, vagy a 
tanúkihallgatásról felvett jegyzőkönyv beérkezett, a biróság érdem-
leges ítéletet hoz. 

24. §. Az Ítélet szavazattöbbséggel hozandó és indokokkal 
ellátandó. 

Az ítéletben a pervesztes fél a per- és eljárási költségekben 
elmarasztalandó. A perköltségeket a biróság megállapítja. 

25. §. A biróság eljárásáról az előadó által jegyzőkönyv veze-
tendő, melyben a bírósági tagok és a peres felek nevei és a per 
tárgya, az Ítélet kelte, tartalma és indokai vezetendők. A jegyzőkönyv 
az elnök és előadó által aláírandó. 

26. §. Az ítélet indokokkal együtt mindegyik félnek kézbesí-
tendő és az esperességi vagy kerületi egyházi elnökséggel közlendő. 
Az ítélet ellen mindenik fél 15 nap alatt felebbezéssel élhet. 

27. §. A felebbviteli biróság a felterjesztett iratok alapján 
határoz. 

IV. FEJEZET. 

A kézbesítésről. 
28. §. A keresetlevél vagy panaszlevél másolata és az ügy 

tárgyalására határidőt kitűző végzés az alperesnek saját kezeihez kéz-
besítendő. A többi határozatok a felek megbízottjainak kézbesítendők. 

29. §. A kézbesítés az egyházfi, esetleg egyháztag útján vét-
bizonyítvány mellett eszközlendő. A vétbizonyítvány a törvényszéki 
elnöknek haladék nélkül bemutatandó. 

30. §. Ha a fél a kézbesítendő iratot elfogadni vonakodik, az 
nála hagyandó és ezen körülmény a kézbesítésről szóló bizonyítványban 
megjegyzendő; az ily kép a félnél hagyott irat kézbesítettnek tekintendő. 

8 
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31. §. Ha első végzés kézbesítése forog fenn és a kézbesítő 
az alperest honn nem találja, a végzést 2 tanú jelenlétében az alperes 
lakásán hagyja vagy ajtajára kifüggeszti és arról a házbelieket értesíti. 

32. §. Ha az alperesnek háznépe nincs vagy az alperes lakásáról 
ismeretlen helyre eltávozott, az alperesnek az elnök által gondnok, 
illetve védő rendelendő és a kereset vagy panaszlevél annak kéz-
besítendő. 

33. §. A per folyamában hozott határozatok a feleknek posta 
útján is kézbesíthetők térítvény mellett. 

V. FEJEZET. 

A bizonyításról. 

34. §. Minden ténybeli állítás, melyre felperes követelési jogát 
vagy az alperes a felperes követelése elleni kifogásait alapítja, be-
bizonyítandó. 

35. §. Bizonyítékul szolgálnak a beismerés, okiratok, tanuk, 
szakértők, birói szemle és eskü, Ilyenek hiányában valamely tény-
beli állítás valódisága teljesen bebizonyított más tényekből vont ok-
szerű következtetés által közvetve is bizonyítható. 

36. §. A beismerés, ha bíróságon kivül történt, úgy képez 
bizonyítékot, ha azt maga a fél komolyan, világosan és szabadon 
tette, és a beismerés okmányilag vagy másként bizonyíttatik. 

37. §. Bíróság előtt beismertnek tekintendő minden tény, melyet 
a fél vagy ügyvédje a per folyamában kifejezetten valónak elismert 
vagy egyik fél vagy képviselője állított és a másik fél vagy kép-
viselője a közvetlen következő periratban sem meg nem tagadott, 
sem meg nem czáfolt. 

38. §. Közokiratok, melyek a kiállítók által törvényes illetősé-
gük köréhez tartozó tényekről kiállíttatnak, teljes bizonyító erővel 
birnak, ha hamisságuk vagy szabálytalanságuk nem bizonyíttatott. 

39. §. Magánfelek által kiállított okirat csak a kiállító ellen 
bizonyít és pedig csak ha azt sajátkezüleg irta és aláirta, vagy 2 
tanú előtt aláirta, vagy ha irni nem tud, 2 tanú előtt, kiknek egyike 
által neve aláírandó, kézjegygyei ellátta; az utóbbi esetben és a 
mikor a kiállító az okirat nyelvét nem érti, az ellőttemező tanuk az 
okiraton azt, hogy annak tartalmát a kiállítónak megmagyarázták, 
bizonyítják és ha az igy kiállított okirat valódisága nem tagadta-
tott vagy bebizonyíttatott. 

40. §. Az okirat valódiságát tagadás esetében az tartozik bizo-
nyítani, ki arra, mint bizonyítékra hivatkozik. A bizonyítás közok-
irattal két tanú megegyező vallomásával, a bizonyító fél pótesküjé-
vel vagy az által történhetik, ha az aláírást tagadó fél a bíróság 
által neki odaítélt esküt, hogy az aláírás hamis, letenni vonakodik 
vagy a bizonyító fél birói Ítélet folytán megesküszik, hogy az ok-
iraton látható aláírás valódi. 
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41. §. Két kifogáson kivüli tanú közvetlen tudomáson alapuló, 
egybehangzó, határozott és esküvel megerősített vallomása* oly tény, 
cselekmény vagy mulasztás iránt, melynél a két tanú együtt jelen 
volt, teljes bizonyítékot képez. 

42. §. Egy kifogástalan tanúnak az előbbi §-ban emiitett 
kellékekkel biró vallomása nem teljes bizonyítéknak tekintendő, a 
mely esküvel vagy egyéb módon teljes bizonyító erőre emelhető. 

43. §. Tanúnak el nem fogadhatók oly személyek, kik a bizo-
nyítandó tény vagy cselekvény története, vagy a bizonyítandó mu-
lasztás elkövetése idejében 12-dik és azon időben, midőn tanúskodásra 
felhivatnak, 16-ik életévüket be nem töltötték, elmebeli vagy testi 
fogyatkozásnál fogva a valóságot bizonyosan nem tudhatták és a kik 
hamis esküért büntetve voltak. 

44. §. A bizonyító fél ellenfelének kifogása folytán nem fogad-
ható el tanúnak, ki vallomásából vagy a per kimeneteléből közvet-
lenül vagy közvetve kárt vagy hasznot várhat, vagy a fél fel- vagy 
lemenő ágbeli rokona, házastársa vagy jegyese, ha a másik félhez 
is hasonló viszonyban nem áll. 

45. §. A bizonyító félnek felmenő és lemenő ágbeli rokonai, 
házastársa, jegyese és testvérei és azok hitvesei, fogadott szülői és 
fogadott gyermekei a tanúskodást megtagadhatják és arra kihallga-
tásuk előtt figyelmeztetendők. 

46. §. Ha tanukul felhivott és elfogadható személyek, az előbbi 
§. esetét kivéve, a tanúskodást megtagadják, a törvényszéki elnök 
által e végre megkeresendő világi hatóság útján kihallgatandók. 

47. §. A birói szemle azokra nézve, miket a biróság vagy 
bírósági kiküldött észlelt, teljes próbát képez. Mennyiben fogadható 
el bizonyítékul a szakértők véleménye, azt minden egyes esetben a 
biróság határozza meg. 

48. §. Az eskü általi bizonyításnak csak polgári természetű 
perben és ott is csak akkor van helye, ha azon fél, ki által az eskü 
leteendő volna, az esküvel bizonyítandó tényről közvetlen és biztos 
tudomást szerezhetett, hamis eskü vagy hamis tanúskodás miatt bün-
tetve nem volt vagy vizsgálat alatt nem áll és a bizonyítás a döntő 
ténykörülményekre nézve más módon nem eszközlhető. 

49. §. A bizonyítékok hol és miként leendő használhatásának 
módja iránt a világi biroságoknál érvényben levő eljárási szabályok 
az egyházi bíróságok előtt is megtartandók. 

VI. FEJFZET. 

A perorvoslatokról. 
1. A felebbesésröl. 

50. §. A felebbezésnek csak a 26. §-ban említett Ítélet ellen a 
kézbesítéstől számítandó 15 nap alatt van helye; közbenszóló végzé-
sek által elkövetett hibák vagy okozott sérelmek orvoslása csak az 
érdemleges határozat elleni felebbezésben kérhető. Közbenszóló vég-

8* 
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zések ellen beadott vagy érdemleges határozat ellen elkésve beadott 
felebbezés az elnök által hátirati végzéssel hivatalból visszautasítandó. 

51. §. A felebbezés az első fokú bíróság elnökénél egy pél-
dányban két felzettel benyújtandó és általa a főesperes, illetve super-
intendens útján a felebbviteli bíróság elnökéhez 8 nap alatt fel-
küldendő. 

A felterjesztésről a felek hátirati végzés által felzeten érte-
sítendők. 

52. §. Ha a felebbezésben az eljárásra vonatkozó oly panasz-
pontok foglaltatnak, melyek iránt a felterjesztett iratok kellő felvi-
gosítást nem nyújtanak, a bírósági elnök a panaszpontok iránt a fel-
terjesztésben nyilatkozni köteles. 

53. §. A periratoknak a felebbviteli bíróság elnökéhez beérkez-
tétől fogva 30 nap alatt a per a felebbviteli bíróság által megvizs-
gálandó és elbírálandó. 

54. §. A felebbviteli bíróság az eljárásban történt oly lényeges 
hibák miatt, melyek az igazságos Ítélet hozatalát gátolják, az első 
bíróság ítéletét megsemmisítheti, ha a tényállást kellően kiderítve 
nem találja, az Ítéletet feloldhatja és mindkét esetben az első bíró-
ságot új ítélet hozatalára utasíthatja. 

Ezen eseteket kivéve, a felebbviteli bíróság érdemleges Ítéletet hoz. 
55. §. Az első bírósági ítélet megsemmisítendő: 
a) ha az eljáró bíróság illetéktelen volt; 
b) ha az ítélet hozatalába érdekelt biró folyt be; 
c) ha az ügyvesztessé lett félnek a keresetlevél szabályszerűen 

kézbesítve nem lett; 
d) ha a bíróság a határozat hozatalakor nem volt szabálysze-

rüleg alakítva; és 
e) ha a felebbezett Ítéletet megelőző birói eljárásnál vagy az 

ítélet hozatalánál lényeges eljárási szabályok mellőztettek vagy 
sértettek meg és e miatt a peres ügy alapos eldöntése lehetet-
lenné vált. 

56. §. Oly ténybeli körülményeket és bizonyítékokat, melyek 
az első bíróságnál elő nem fordultak, a felebbviteli bíróság Ítéleté-
nek hozatalánál nem vehet tekintetbe. 

57. §. A hozott Ítélet a superintendens útján az első bíróság 
elnökségéhez küldetik vissza a feleknek leendő kézbesítés végett. 

58. §. A 24. és 25. §-ok a felebbviteli bíróságok által is 
megtartandók. 

59. §. A felebbezésnek az Ítéletek végrehajtására halasztó 
hatálya van. 

60. §. A másodbirósági Ítélet ellen felebbezésére nézve az első 
bírósági ítélet ellen való felebbezésre megállapított szabályok alkal-
mazandók. 
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2. Az igazolásról. 

61. §. Azon peres fél, ki el nem háríthatott akadály miatt a 
tárgyalási határnapra meg nem jelent, vagy periratát a kitűzött 
határidőre be nem adhatta, vagy a felebbezés beadásának és az eskü 
letételének határnapját elmulasztotta, igazolással élhet. 

62. §. Az igazolási kérelmet 15 nap alatt kell beadni, mely 
határidő azon naptól számítandó, melyen az elmulasztott jogcselek-
vény teljesítendő lett volna, vagy melyen az a peres félnek tudo-
másárajutott. Az elmulasztott határnaptól számított 3 hó után igazolást 
kérni többé nem lehet. 

63. §. Az igazolás kérdése az ügy érdemével együtt tárgyaltatik 
s együttesen elbiráltatik. Ezen jegyzőkönyvi tárgyalás egy nap alatt 
befejezendő. 

64. §. Ha igazolásnak hely adatik, az elmulasztott határnap 
helyett más tűzendő ki, ellenkező esetben pedig a mulasztás miatt 
hozott előbbi határozat lép életbe. 

65. §. Igazolást megtagadó végzés ellen az illető fél a kézbe-
sítés napjától számított 15 nap alatt felfolyamodással élhet, ellenben 
az igazolásnak helyt adó végzés ellen nincs jogorvoslatnak helye. 

66. §. Az igazolási kérelem beadása annak jogerejü elintézéséig 
a per további menetére felfüggesztő hatálylyal bir. 

3. A perújításról. 

67. §. Perújítás csak új bizonyítékok alapján az ítélet jogerőre 
emelkedésétől számítandó három év alatt és pedig mindenik félnek 
csak egyszer megengedhető. 

A perújítás kérdése az alapperben eldöntött ügy érdemével 
együttesen tárgyaltatik és döntetik el. 

Az eljárás a I I I—IV. fejezetek értelmében történik. 

VII. FEJEZET. 

A végrehajtásról. 

68. §. A végrehajtás a nyertes fél kérelmére foganatosíttatik, 
ha az első vagy másodfokú birósági ítélet a kitűzött időben nem 
felebbeztetett, vagy az Ítélet ellen további felebbezésnek helye nincs. 

69. §. A végrehajtás iránti kérvény az első fokú biróság elnö-
kénél annyi példányba adandó be, hogy mindegyik félnek és a bíróságnak 
egy példány jusson és annak I. példányához a végrehajtás elrendelésének 
alapjául szolgáló eredeti ítélet, II. példányához ezen Ítélet másolata 
melléklendő. 

70. §. A végrehajtás iránt az első birósági elnök intézkedik és 
annak foganatosítását az első fokú biróság elnöke által kiküldött 
egy világi és egy egyházi közbiró eszközli. 
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Ellenszegülés esetében a karhatalom a polgári hatóságtól kérendő 
és e végből a polgári hatóság a főesperes, illetve a püspök által 
megkeresendő. 

A főesperes vagy püspök keresi meg a polgári hatóságot 
a végrehajtás iránt akkor is, ha az Ítélet pénzbeli elmarasztalást 
foglal magában és ennek behajtására a zálogolás, becsű és árverés 
válnék szükségessé. 

71. §. Az ítélet végrehajtására kiküldött bírósági tagok eljárá-
sukról a bíróság elnökének, ez pedig a főesperes, illetve püspök 
útján az esperességnek, illetve egyházi kerületnek tesz jelentést. 

72. §. A periratok az esperességi, illetőleg kerületi levéltárban 
tétetnek le. 
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Bachat Dániel, Mockovcsák János, Svelila János, Raab Károly, 
Hrencsik Károly, Láng- Adolf főesperesek, Händel Vilmos, Margócsi 
József, Petrovics Soma, Korén Pál, Bujkovszky Gusztáv, Holles 
Danó, Török József, Rutkay Sándor, Horváth Sándor, Beniczky 
Gyula, Scultety Ede, Benka Gyula, Korbély Géza, Szabó Béla, 
Mikolik Gyula, Kolényi Emil s több gy. i. tag. Mely alkalommal 

1. Földváry Mihály világi elnök úr hangsúlyozva, hogy a 
gyámintézeti gyűlés mindenkor valódi ünnep, nemcsak azért, mert 
az ünnepélyes istenitisztelet hatása alatt hitbuzgalomban! gyarapo-
dunk, de a legnemesebb hivatás gyakorlására is, a hitrokonok 
ínségének enyhítésére serkentetünk, s indítványozza, hogy a mai 
szónok nt. Török József czeglédi lelkész úrnak fenkölt épületes 
szónoklásaért köszönet mondassék, a szép számban egybegyűlt gy. i. 
tagokat üdvözölve, a közgyűlést megnyitja. 

A közgyűlés a megnyitó beszédet éljenzéssel e jegyzőkönyvben 
jelezni örvendetes kötelességének ismerte. 

2. Egyházi elnök nt. Sárkány Sámuel úr évi jelentését a követ-
kezőkben terjeszti elő. 

Nagyságos és főtisztelendő bányakerületi gyámintézeti közgyűlés! 

Legszívélyesebb üdvözletem nyilvánítása mellett, van szeren-
csém évi jelentésemet a következőkben előterjeszteni. 

Köztudomásu s gyámintézetünkre nézve igen örvendetes tény, 
hogy egyetemes gyámintézetünk úgy világi mint egyházi elnöki 
széke a közóhajnak megfelelőleg, a szavazatok nagy többségével 
lett betöltve. — Nagytiszteletü Zelenka Pál úr mint egyházi elnök 
már a mult évi Rozsnyón tartott egyetemes gyámintézeti gyűlés 
alkalmával, ünnepélyesen lett hivatalába iktatva, báró Radvánszky 
Béla világi elnök úr ő nsga pedig f. évi Losoncz városában tar-
tandó gyűlés alkalmával fogja elnöki székét elfoglalni. 
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Az ügybuzgó s intézetünk iránt odaadó szeretettel viselkedő 
egyetemes gyámintézeti elnököket a kegyelem istene nemes feladatok 
teljesítésében szent segedelmével gyámolítsa, hogy szegény egyházaink 
érdekében s azoknak javára a legszebb sikerrel működhessenek. 

Ezen örvendetes esemény felemlítése mellett azonban, fájó 
szívvel kell megemlékeznem egy gyámintézetünket ért súlyos veszte-
ségről is, mely mindnyájunkat — néhai Jakóbei József egyetemes 
gyámintézeti főpénztárnoknak elhunyta által — érzékenyen meg-
szomorított. Huszonegy évig volt ő gyámintézetünk buzgó, áldozat-
kész és önzetlen főpénztárosa. F. évi május 13-án költözött el — 
életének 58-dik évében — a jobb életre. Halála közrészvétet támasztott 
ev. egyházunk minden rétegeiben. Adjunk mi is ennek méltó kifeje-
zést jegyzőkönyvünkben, hálásan emlékezvén meg — a gyámintézet 
ügye körül szerzett érdemeiről. 

Legyen áldott emléke közöttünk. 
Bányakerületünk gyámintézete körében felmerült eseményekre 

vonatkozólag jelentem, miszerint a bácsmegyei esperességi gyám-
intézet elnöke, nagytiszt. Rótli Károly Tivadar, makacs szembaja 
miatt, elnöki székéről leköszönvén, helyére nagy tiszt. Famler Gusztáv 
Adolf torzsai lelkész úr válaszfatott meg. — Köszönet a lelépő 
elnöknek hű fáradozásaiért, az uj elnököt pedig isten áldása kisérje 
hivatásában. 

Az esp. gyámintézetek f. évi gyűjtésének általános eredményét 
táblás kimutatásban, lesz szerencsém előterjeszteni. 

A bácsszerémi esp. gyámintézetben még mindig vannak erős 
egyházak, melyek évről évre mivel sem járulnak a gyámintézet 
czéljaihoz, mint pl. O-Pazua 3500 1., Szeghegy 3800 1. továbbá 
Petrovácz 7100 1. stb. — Legyen az uj elnök szerencsésebb előd-
jénél s támaszszon lelkesítő szavaival meleg érdeklődést az illetőkben. 

A kérvényeket ez idén az idejekorán szétküldött s később 
helyesbítés végett visszaszármaztatott bevallási ívek pótolják. Szo-
morún igazolja azoknak nagy száma egyrészről azt, mily csekély a 
mi erőnk arra, hogy a mutatkozó szükségletnek megfelelhessünk. 
Vajha képesek volnánk a segélyre szorultaknak legalább is eny-
hítő balzsamot nyújtani. 

I. Bács-Szerém. AJ erőtlen egyházakul bevallja: N.-Palánkát, 
Bingulát, Tisza-Kálmánfalvát. Desp.-Szt.-Ivánt és Szilbást. 

BJ mintára missiók: Szabadka, Szurcsin. 
I)J mintára vallástanárok: Újvidék, Szabadka, Szurcsin. 
EJ mintára szegény lelkészek és tanítók: Gretzmacher János, 

Ábi •ahám Vilmos és Maijak József. 
EJ mintára szegény lelkészi és tanítói özvegyek: Benjács Ottilia, 

Zvarinyi Vilma, Valach Lina, Herstein Karolina. 
II. Bánát. AJ mintára: Hertelendyfalva, Kis-Semlak, Sándor-

falva, Lugos-T.-Butyin, Resicza, Steyerlak, T.-Becse. 
BJ Orsova, Ferdinandsberg, N.-Kikinda, Resicza, Steyerdorf 
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B) Versecz, Steyerlak, Pancsova, Lúgos, N.-Becskerek. 
III Bars: A) Honeszháj, F-Yezekény. 
B) Nagy-Szelezsény, N-Kosztolány. 
D) Köruiöczbánya, Léva. 
E) Sárkány Dezső, Szellemi Mihály, Pittner Pál. 
IV. Békés. A) N.-Sz.-Miklós, Bánfalva, Apatelek, Makó, Szeged, 

Gyoma. 
B) Apatelek. 
B) Arad-Szeged. 
F) Ambrózy Edéné, Ortl Ferenczné, Krizsan Józsefné. 
V. Budapest A) Vácz, Ó-Buda, Buda. 
F) Simon Péterné. 
VI. Hont. A) Zsember, Belnja, Hodrusb., H.-Terény, Kis-Csalomia. 

Kopanicza, Schüttriszberg. 
C) Selmeczi képezde. 
F) Baltik Ludmilla, 
VII. Nógrád. A) Nagy-Lam, Závada, Szécsény, Losoncz, Kis-

Kelecsény. 
B) Pásztó, Losoncz, Salgó-Tarján, Szügy. 
B) Losoncz. 
E) Raisz János. 
F) Osztermann Zsuzsanna, Furgyik Jánosné. 
VIII. Pestmegye. A) Fóth, Uj-Pest, Kaskantyú, T.-Györk, Pencz, 

Mogyoród, Bottyán, Káva, Kis-Üjfalu. 
B) Aszód, Irsa, Tápió-Szt.-Márton. 
IX. Zólyom A) Badin, Salkova, Bábaszék, Alsó-Lehota. 
B) Királyka. 
E) Hecser János, Fellner András, Vancsó Samu. 
F) Braxatorisz Andrásné, Blatniczki Pálné, Kudron Istvánné, 

Rokosz Károlyné. 
Erőtlen egyház 51. Missiói pont 17. Tanintézet: selmeczi képezde 1. 

Vallástanárok 14. Szegény lelkészek és tanítók 10. Papözvegyek 15. 
Bibliát kér: Léva 10 pl. magyar új-szövetség. Rád magyar és 

tót ó- és újtest. Bábaszék 1 oltári bibliát és 1 újtest. 
Nyomtatványokból: Bars 6 magyar, 4 tót, 2 német., Turopolya 

tót példányt. 
Rendezett helyi gyámintézeti bizottmányok csak Bars, Budapest és 

Zólyomban vannak. 
A Gr. A. egylethez folyamodnak: Szurcsin, N.-Palánka, Szilbás, 

Fehértemplom, Steyerdorf, Orsova, Lúgos, Resicza, Sándorfalva, Kis-
Semlak, Hertelendyfalva, Bánáti missió, F.-Vezekény, Gyoma, Bán-
falva, N.-Sz.-Miklós, Szeged, Vácz, Buda, Kis-Csalomia, Beluja, 
Hodrus, Zsember, Losoncz, Szécsény, S-Tarján, Káva, Bottyán, 
Kaskantyú, Uj-Pest, Fóth, Sálfalva. A.-Lehota, Badin, Bábaszék, 
Ambrózyné, Krizsanné és Osztermanné, összesen 37 folyamodvány. 
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Az erőtlen egyházaknál mutatkozó hiánylat mintegy 50,000 frt. 
Missioi pontokra 5500 frt. Tanintézetekre 670 frt. Vallástanárokra 
1930 frt. Szegény lelkészek és tanítókra 1269 frt. Szegény lelkészek 
és tanító özvegyekre 1552 frt. 

Megjegyzem még, hogy az esp. gyámintézetek legnagyobb része 
nem nyilatkozott, 

1. a mult évi segély mirefordítása iránt, 
2. a bibliai szükséglet — továbbá 
3. a központ közleményeinek mily nyelven való küldetése iránt, 
4. nem csatolták a gyámintézeti bizottmányok kimutatását. 
Jelentem végre, hogy a f. évi egyetemes gyámintézeti gyűlés 

Losonczon fog október 9 és 10-kén megtartatni. Indulás Budapestről 
október 8-kán. Midőn az esp. gyámintézetek elnökeit és képviselőit e 
gyűlésre tisztelettel meghivni szerencsém volna — egyidejűleg az 
oda utazni szándékozókat felkérem, hogy e szándékok iránt még ma 
nyilatkozni szíveskedjenek, hogy a bejelentés Losonczon megtör-
ténhessék. 

Ezzel jelentésemet bezárva, magamat a főtiszt, gyámintézeti 
gyűlés kegyeibe ajánlom. 

3-szor. Az egyházi elnök úr szóval jelenti, hogy a budapesti gy. i. 
nőegylet ez évben oltári szent edényeket a budapesti szláv, a kon-
dorosi és a veszprémi egyháznak volt kegyes juttatni; 

Hálás köszönettel tudomásul vétetik. 
4-szer. Ugyancsak az elnöki jelentésből folyólag, felkéretik az 

egyházi elnök úr, intézzen meleghangú felszólítást az illető esp. 
gyámintézeti elnök urakhoz a végett, hassanak oda, hogy ezentúl 
olyan egyházak is, melyek kiváltkép gazdagon vannak Istentől 
megáldva, de az adakozók sorában következetesen nem szerepelnek 
— mint például Petrovácz, Szeghegy és O-Pazua, sorakozzanak a 
jókedvű adakozók közé. 

5-ször. Ugyancsak az elnöki jelentés szerint a kerületi esperes-
ségi gyámintézektől a következő adományok folytak be: 
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6-szor. Az ötödik pont alatt foglalt táblás kimutatás értelmében 
szabad rendelkezésre befolyt 847 frt 47 kr. fele az egyetemes gyám-
intézetet illetvén s a felmaradt összegből költségekre 32 frt 85 kr., 
Leopoldinumra pedig 50 frt le vonatván, az elosztás alá került 340 frt 
88 kr, a következő egyházaknak osztatott k i : 

a) bácsszerémi esperességből: Szabadkának. 37 frt 87 kr. 
b) bánáti 57 57 Hertelendy-falvának 37 55 87 55 

c) barsi 55 55 Fakó-Veze kénynek 37 55 87 55 

d) békési 57 75 Gyomának . . . 37 55 92 57 

e) budapesti 55 55 Ó-Budának . 37 55 87 55 

/) honti 55 55 Csalomiának . 37 55 87 55 

g) nógrádi 75 55 Szécsénynek . 37 57 87 55 

h) pestmegyei 55 15 Fóthnak . . . . 37 55 87 55 

i) zólyomi 75 S«alkfalv«ának . 37 55 87 55 

Összesen 340 frt 88 kr. 

7-szer. A 400 ftos szeretet-adomány Losoncznak, az 52 frt 21 kr. 
oífertorium fele pedig Gyomának Ítéltetett, másik fele az egyetemes 
gyámintézetet illetvén. 

8-szor. Az egyetemes gyámintézetnek segélyezés végett ajánl-
tatnak ; 

a) bácsszerémi esperességből a szabadkai és szurcsini missio, 
b) bánáti „ „ bánáti missio és Kis-Semlak. 
c) barsi „ „ Fakó-Vezekény 
d) békési „ „ Gyoma és Apateleki missió, 
e) budapesti „ „ Vácz, 
f ) honfi „ „ Sebüttrisberga és felső Zsember, 
g) nógrádi „ „ Nagy-Lam és Závada, 
li) pestmegyei „ „ Tót Györk és Újpest, 
i) zólyomi „ „ Alsó-Lehota és Bábaszék, 

9-szer. A Gusztáv-Adolf egyletnek ajánltatnak segélyezés végett 
az elnöki jelentésben említett folyamodók. 

10-szer. Olvastatván a múlt évi kerületi gyámintézet jegyző-
könyvének 8-ik pontja, mely szerint jelentés tétetik arról, hogy a 
budapesti női gyámintézet az «általa nagylelkűen kiosztatni szokott 
szent edényeket a kérvényező egyházaknak közvetlenül óhajtja 
odaítélni s«aját hatáskörén belől s hogy az egyetemes gyáminté-
zeti közgyűlés felkérendő, utasítsa az egyházakat hogy jövőben kér-
vényeiket közvetlenül a budapesti női gyámintézethez terjeszszék be, 

egész terjedelmében újra fentartatik. 
11-szer. Azon indítvány hogy költségkíméléséből ezen bánya 

kerületi gyámintézet jövőre ne nyomassa ki jegyzőkönyveit, de a 
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kerületi közgyűlés kéressék meg a végett, hogy ezen jegyzőkönyvet 
is vegye fel a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe : 

elfogadtatván, a kerületi közgyűlés ily értelemben felkérendő 
— különben pedig ezen jegyzőkönyv a gyámintézeti lapban szintén 
egész terjedelmében közlendő. 

12-szer. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen kiyül 
nt. Horváth Sándor úr kéretett fel. 

Kelt mint fent. 

Hitelesítették: Jegyzette: 
Wladár Viktor. Földváry Mihály, 

elnök. 
Horváth Sándor, 

lelkész. 
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JEGYZÖKÖNYVE 
A BÁNYAI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGYÉLMI EGYHÁZKERÜLET 

Budapesten 1888. október hő 4., 5. és 6-dik napjain 
nméltóságu F A B I N Y T E O F I L kerületi felügyelő úr, majd nagyságos ' S E M B E R Y IMRE 

honti esperességi felügyelő és 
főtisztelendő és nagyságos dr. SZEBERÉNYI GUSZTÁV püspök úr 

ikerelnöklete alatt tartott 

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK. 

J e l e n v a n n a k * 

A bácsszerémi esperességböl: Scultéty Ede esp. felügyelő, Belo-
horszky Gábor főesperes, Bierbrunner Gusztáv, Korossy Emil, Steltzer 
Frigyes, Greszler Gyula lelkészek, Iványi István tanár. 

A bánáti esperességböl: Kram ár Béla főesperes, Bujkovszky 
Gusztáv alesperes, Szeberényi Lajos lelkész. 

A barsi esperességböl: Bodó Lipót esperességi felügyelő, Raab 
Károly főesperes, Kosztolányi Aurél esp. ügyész, Belcsák László 
felügyelő. 

A békési esperességböl: Zsilinszky Mihály esp. felügyelő, Áchim 
Ádám főesperes, Sárkány János, Veres József, Csermák Kálmán 
lelkészek, Haviár Dániel, Vidovszky János, Kemény Mihály, Sze-
berényi József. 

A szarvasi fögymnasium részéről: Benka Gyula igazgató. 
A budapesti esperességböl: Sárkány József esp. felügyelő, Bachát 

Dániel főesperes, Hunfalvy Pál, Görgey István, Schranz János, 
Doleschall Sándor, Horváth Sándor, Seholcz Gusztáv lelkészek, Kor-
bélyi Géza segédlelkész, Zsigmondy Pál, dr. Zsigmody Jenő, Cséry 
Lajos, Fabiny Gyula, Králik Lajos, Bexbeft Ármin, Falvay Antal, 
dr. Vetsey István, Steinacker Ödön, Sztehló Kornél, dr. Henszel-
mann Kálmán, dr. Szontágh Ábris, Mrva János, Fritz Hugó, 
Jeszenszky Danó, Luttenberger Ágost, Petz Ármin, Bendel Henrik, 
Mikolik Gyula. 

A budapesti fögymnasium részéről: Böhm Károly igazgató és 
Batizfalvy István tanár. 
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l—8. A nagyhonti esperességböl: 'Sembery Imre esp. felügyelő, Haendel 
Vilmos főesperes, Vajda Pál, Laszkáry Pál, Scliulcz Sámuel lelkész. 

A selmeczi főiskola részéről: Jezsovits Károly tanár. 
A nógrádi esperességböl: Beniczky Gyula esp. felügyelő, Svehla 

János főesperes, Szontágh Pál a consistorium elnöke, Laszkáry Gyula, 
Okolicsányi Gyula felügyelők, Vladár Viktor alesperes, Holles Danó 
jegyző, Geduly Elek, Vladár János, Vladár Miksa, Margócsy József, 
Ruttkay Sándor, Placliy Gyula. 

A pestmegyei esperességböl: Földváry Mihály esp. felügyelő, 
Török József főesperes, Láng Adolf, br. Kaas Ivor, dr. Gömöry 
Oszkár, Szemők Pál, Sárkány Sámuel, Moravcsik Mihály, Kemény 
János, Melczer Gyula, Dubovszky Nándor, Jankó Károly, Kemény 
Ödön. 

A zólyomi esperességböl: Mockovcsák János főesperes, Halasy 
Gyula felügyelő, Stadler Tófor kir. tanácsos, Bakay Péter, Thébusz 
János, Mikler Sámuel, Chovan János. 

1. A közgyűlést isteni tisztelet előzte meg, melyen Haendel 
Vilmos, honti főesperes és kerületi jegyző, buzgón imádkozott. 

2. Ezután az esperességek küldöttei az ülésteremben egybe-
gyűltek; Fabiny Teofif kerületi felügyelő úr melegen üdvözli a 
megjelenteket, a kik egyházunk intézményei iránti ügybuzgóságból 
oly nagy számmal egybegyűltek; felkéri őket, hogy mint idáig, ezen-
túl is odaadó ügyszeretettel vegyenek részt egyházunk ügyeinek 
vitelében, támogassák őt és elnöktársát elnöki teendőik végzésében. 

Ezzel a kerület közgyűlését megnyitottnak jelenti ki. 

8. A közgyűlés tárgyalásainak megkezdése előtt a kerület 
felügyelője meleg szavakban ad kifejezést azon hódolatteljes érzel-
meknek, melyek őt és a gyűlés tagjait 0 felségének a királynak mai neve 
napja alkalmából eltöltik. Már a megelőző isteni tisztelet alkalmá-
val imaszerű fohászba foglaltuk ama tántoríthatlan hűséget és hő 
ragaszkodásunkat, melylyel egyházunk minden fia, e hazának minden 
polgára felséges urunk és királyunknak meghódol. Ő Felségének 
mai legmagasabb nevenapja alkalmából a kerület is örömmel ragadja 
meg az alkalmat, hogy odaadó hű ragaszkodásának, alattvalói hűsé-
gének kifejezést adjon, hogy a mit szivünk érez, azt az utókornak 
jegyzőkönyvünkben megörökítve átadjuk. Adja Isten, hogy ő felsé-
gének, királyunk és urunknak élete, ki azt népei boldogítására szen-
teli, ki feláldozó szeretettel, igazságszeretettel viszi országunk uralko-
dását, az élet legvégső határáig meg legyen nyújtva, mindnyájunknak, 
és kivált egyházunknak, melynek ő legfelsőbb védnöke, örömére cs 
büszkeségére. 

A kerületi közgyűlés elnöklő felügyelő urat követve, 
állva és kitörő lelkesedéssel fogadta a kerületi felügyelő 



ur szavait és felséges urunk s királyunk iránti hálás 
alattvalói hódolatát jegyzőkönyvbe rendeli foglalni. 

4. Erre dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr következőkben ter-
jeszti elő évi értesítőjét: 

Nagyméltóságú és főtisztelendő kerül, gyűlés! 
rr 

A minő örvendetes és emelő volt a mire 0 nagyméltósága, mint 
a haza hű polgárait — megnyitó beszédében — emlékeztetni mél-
tóztatott ; oly szomorú és lesújtó azon tény, melyből nekem jutott 
ki kegyelettel megemlékeznem, t. i. a fájdalom volt vallás- és köz-
oktatásügyi minister, Trefort Ágoston elhunytáról. 

Az ő halhatatlan érdemei a nemzeti kultura és a közoktatás 
terén sokkal ismeretesebbek és országszerte hálásan méltánylottak, 
mintsem szükséges volna bőven elősorolnom azokat. Az ő fenkölt 
szelleme alkotásai élni fognak a nemzetben; az ő keresztény, vallá-
sos kedélye, lekötelezőleg nyilvánult nem egy esetben egyházunk 
iránt is. 

Legyen és maradjon áldott mindnyájunknál emlékezete! 

S immár jelentést kell tennem az egy év lefolyása alatt egy-
házkerületünkben történtekről. A nemes magunkkal való elégedet-
lenség érzetének fentartásával annyit előre is jelezhetek, hogy egész-
ben véve hálával tartozunk a kegyelem Istenének, a ki egyházunk 
hajóját épségben fentartotta s bevált a kerületi pecsétünkbe még 
1769-ben vésett ezen symbolum: „non periclitatur; in medio eius 
Christus." 

Sok a tenni való előttünk, ezt mindnyájan belátjuk; de azért 
nem csüggedünk, mert bízunk az evangeliom isteni erejében s ezt 
ápolnunk, terjesztenünk lelkünk teljes odaadásával, legfőbb felada-
tunk. En nem panaszkodom a hivek közönye miatt, mert tapaszta-
lásom arra tanít, hogy a hol a lelkész és tanító ügybuzgó, ott az 
egyház iránti szeretet és áldozatkészség ébren tartatik a népnél. 

Legfeljebb ismételten is arra vagyok bátor figyelmeztetni a 
főtiszt, kerületet, hogy bármi módon, de segítsünk a hit- és vallás-
oktatásnak a középiskolákban való behatóbb tanításán és gondos-
kodjunk a lányok számára magasabb tanintézetekről, mint égető 
szükségről. A szaktanítás e korában a belső emberre nem fordítta-
tik kellő gond s a Jézus magasztos tanába való mélyedésig nem 
juthat el a tanuló. 

Minden középiskolánknál külön úgynevezett katechetai állás szerve-
zését melegen ajánlom. 

Egy kerületi polgári leányiskola felállítása tárgyában lesz szeren-
csém az e czélra kinevezett bizottság véleményét és indítványát elő-



4. terjeszteni. Adná Isten, ne soká maradnának ezek csupán „pia 
desideria". 

De már is eltértem a szorosan vett beszámolási rendtől. 
Egy egész év után is élénk, hálás emlékezetemben van a 

Losonczon okt. 9. és 10-én töltött idő, midőn b. Radvánszky Béla 
az egyetemes gyáraintézeti elnöki tisztet átvette, fáradliatlan elnök 
társával, nt. Zelenka Pállal. Az egyetemes felügyelő, b. Prónay 
Dezső ő méltóságával és a tiszai kerület főtiszt, püspökével tanúi 
voltunk a losonczi egyház iigybuzgó lelkésze, Margócsy József és 
Beniczky Gyula s Büsbach Ádám felügyelő urak ernyedetlen fára-
dozásának, melylyel nemcsak magán a gyámintézeti ügyön, hanem 
a losonczi egyház erősbödésén, felvirágzásán is bizonyosan nagyot 
lendítettek. Nemes tevékenységet fejt ki a helyi jótékony „nőegy-
let" is, mely ez alkalommal áldott fennállása 25-dik évi emlékét 
megható ünnepélyességgel tartotta meg, s a losonczi templom oltá-
rát értékes szőnyeggel díszítette 

Ugyancsak a múlt év nov. 13-án jelen voltam a budapesti 
egyház fennállása 100-dos jubileumán. Erre vonatkozólag nt. Dole-
scliall Sándor remekül szerkesztett „monographiája" bő ismertetést 
nyújt. Én csupán annyit jelenthetek, hogy a budapesti egyház ezen 
örömnapja közös egyházunk örömnapjaként vésődött lelkembe s jelen-
tőségét azon nagyszerű, nemes versenyben látom kifejezve, hogy az 
„építendő díszes uj templomra" rövid idő alatt közel 100,000 frtot 
irtak alá egyes nagylelkű híveink. 

Folyó év április 16-án a protestáns irodalmi társaság alakuló 
gyűlésén voltam jelen. Ezen alakuló gyűlésen a társaság nem mint 
eredetileg tervezve volt, szorosan „tudományos", de kibővítve egy-
szersmind „vallásos és erkölcsi" irányú „népies" irodalmat is tűzött 
ki czéljául. 

Nem kis nehézséggel járt a rég tervezett tűzkár elleni töme-
ges biztosítást létre hoznom. A honti, zólyomi, nógrádi, barsi és 
pesmegyei egyházak már előzőleg is az I-ső magyar ált. biztosító 
társasággal szerződtek s miután a kerületi tömeges biztosítás meg-
köttetett, az előbb kötött szerződések hatályon kívüliekké váltak s 
a kerülettel kötött kedvezőbb feltételek léptek életbe. A békési, 
bánáti és bácsmegyei egyházak biztosítási ügye még rendezetlen. 
Magát a bizt. társasággal kötött szerződést 300 példányban lenyo-
mattam, az eredetit pedig lesz szerencsém felolvastatni s a kerületi 
levéltárnak átszolgáltatni azon kéréssel, hogy az a kerül, jkönyvbe 
is beiktatassék. 

Kívánatos, hogy miután a szerződés alapján nem csupán az 
egyházak, közép- és népiskolák, hanem az egyházi tisztviselők, pres-
byterek stb. részesíttetnek a nyújtott kedvezményekben, a kerül, biz-
tosító csoportban ezek is részt vegyenek, hogy ez által a 30°/o 
annál nagyobb összeget eredményezzen a kerület, illetőleg a bizto-
sított esperességek számára. 
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Az egyes esperességek értesítése szerint a mult évben sem 4. 
hiányoztak nemeslelkü adakozók, kik egyházi és iskolai czélokra 
tetemes adományokat áldoztak. Ezek közt csupán a torzsai egyház 
egyik tagját, a föklmivelő Schmidt Károlyt említem, aki 10,000 frtot 
alapítványozott s alapító levele egyik eredeti példányát a kerületnél 
letéteményeztetni kívánván ; ezen alapító kötvényét van szerencsém 
a kerül, levéltárba megőrzés végett ezennel áttenni. Továbbá Diebus 
Ádám Lieblingen több rendbeli adományain kivül legutóbb 500 frtot 
adott az ottani népiskola javára, a miért általam ajánltatva a legfel-
sőbb helyen, dicsérettel tüntettetett ki. 

Ugyancsak a főesperes urak jelentései nyomán építkezésre és 
beruházásra összesen 115,630 frtnyi áldozat fordíttatott. A jótékony 
adakozások pedig 123,746 frtot eredményeztek. 

A lajosfalvi egyház 15,000 frton 205 holdnyi birtokot szerzett 
a neuzinai határban; a b.-csabai egyház 100 katastr. holdat vett a 
a raedgyesi kincstári pusztából. A Budapesten építendő uj templomra 
96,498 frt Íratott alá stb. 

Folyó év junius 8-ától jun. 18-ig a budapesti nép és polgári isko-
lák zárvizsgálatainál voltam jelen. 

A mikor 1798-ban néhai Hamaliar Márton superintendens ezev 
egyházban eanonszerü látogatást végzett, 20 tanuló gyermekről tett 
említést, mert hisz akkor ezen gyülekezet 750 lelket számlált; én 
ez alkalommal, tehát 90 év után — a zárvizsgálatoknál 727 tanu-
lót találtam, kik közt 360 ág. h. evang. vallású. 

A mult század végén a nemeslelkü br. Podmaniczky Mária, 
özv. Beleznay volt az első, aki mig élt 200 frttal segélyezte az 
iskolát s halála után 2000 frtnyi tőkét alapított, mely tőke máig 
— több nemeslelkü alapító hozzájárulásával — 48,770 frtra gya-
rapodott. 

Ezen tőkének kamatja 2,746 frt, a fővárosi segély 3000 frt , 
az egyház istentiszteleti áldozata 421 f r t ; mindez összesen 6167 
fr t ; holott a Deák-téri 4 osztályú fiu- és 4 osztályú leányiskola, 
nem különben az ugyanazon Deák-téri 3 osztályú polgári leányis-
kola és a külvárosi 2 osztályú vegyesnemü népiskola fentartására 
21,648 frt fordíttatik. Ez csak ugy lehetséges, hogy a tandíjakból 
14,999 frt foly be s a közös egyház pénztára a 481 frt hiányt 
pótolja. Ezen számadatból világos, hogy az iskola majdnem maga 
tartja fenn magát! 

Mig a városi iskolákban havonként csak 35 krt fizetnek tandíj 
czimén, az evang. iskolákban a protest. gyermekek félévenkint 8— 9 
frtot, nem protestánsok 18 frtot, a lányok pedig 21 frtot fizetnek s 
mégis a növendékek száma évről évre szaporodik ugy, hogy korlá-
látozni kell a jelentkezők fölvételét. 

Ezen pénzügyi és statisztikai adatokból is világos, hogy a fővá-
rosi elemi mindkét nemű s a polgári nőnemű iskoláink kitűnőek. 
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Akár szervezetüket, akár az azokban következetesen keresztül 
vitt szaktanítást és módszert tekintve, oly annyira kedvező a taní-
tási siker és eredmény, hogy méltán dicsekedhetik ezen iskoláival 
a fentartó, az azokat előállított fővárosi egyházunk. 

A mit a század elején Schwartner Márton, Schedius Lajos, 
később Fabiny Teofil János kezdeményezett és „pium desiderium"-
ként tervezett, mind az Fabiny Teofil — 1862—1880-ig — és 
dr. Büsbach Péter — 1880 óta — közös egyházi és iskolai főfel-
ügyelők alatt, kiváló tevékenységük, ügyszerető buzgóságuk és böl-
cseségük által annyira valósult, hogy a fővárosi evang. iskola valódi 
minta-intézetté fejlődött. Kivált midőn az 1868-diki országos isko-
lai törvény következtében a főváros tanügye is virágzásnak indult: 
az egyházi elöljáróság és a tanférfiak minden erejüket megfeszítet-
ték, hogy a versenyt kiállják. 

A boldog emlékű Székács kieszközölvén a mostani palota-
szerü iskola-épület helyét, a gyülekezet 1861-ben 25,000 frtnyi 
áron, építeni kezdte azt s ezzel együtt az egész tanügyet újra 
szervezte. 

Ezen idő óta osztály osztály után nyilt meg. Alig hogy a 4 
fiu-osztály rendeztetett Luttenberger Ágost, Alex Albert, Kurz 
Sámuel és Lux Ede tanítókkal, — az egyház belátva, mily fontos 
tényezőt képez egyház és államban a nőnevelés, még a népiskolai 
törvény megalkotása előtt 1866-ban egy uj leányosztályt létesített, 
meghiván abba Falvay Antalt — a jelenlegi igazgatót — s utána 
az osztályok szaporodásával Scholcz Lajost, Tomasek Ilonát, Miko-
lik Kálmán Lajost, Kardeván Vilmost, Küttel Kornéliát és Szelényi 
Gizellát, legújabban pedig Weber Margitot s igy aztán a 4 osztályú 
polgári leányiskolát ez évben már teljessé tette. 

Ezen hatalmas, mondhatni rohamos fejlődés, melyhez hasonlót 
a magyar prot. iskolák történetében sehol sem lelünk, egyrészt a 
nagylelkű áldozatkészségnek, mint a valódi értelmiség és mivelt-
ség folyományának, másrészt a tanítótestület lelkiismeretes, szakava-
tott és buzgó működésének is köszönhető, melynek élén a kitűnő 
Falvay Antal igazgató, úgyszinte a többi tanító is kivétel nélkül 
bizonyítják, hogy az iskola ügyét és felvirágoztatását szivükön 
hordják. 

Rendes havi értekezleteikben tanácskoznak a felmerülő iskolai 
kérdésekről; megállapítják a hely- és időviszonyok által előidézett 
methodikai és fegyelmi dolgokban az egyöntetű eljárást; megteszik 
őszinte megjegyzéseiket a negyedévenkint Írásban beterjesztett tan-
haladási jelentéseikben. 

Felhívásomra Falvay Antal igazgató egy kimerítő, ezen isko-
lákról szóló történelmi monographiát szerkesztett, melyet a jelenleg 
működő tanítók életrajzaival együtt bekötve — a kerületi levéltár 
számára megőrzés végett átadtam, azon kitűnő Írásbeli dolgozatok-
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kai együtt, melyeket e czélra az elém terjesztett nagy számból 4. 
kiválasztottam. 

Méltók ezek a megfigyelésre, valamint azon körülmény is, hogy 
noha a mindkét nemű tanulók közt nagy számmal vannak külföl-
diek,— Berlinből Drezdából, Bécsből stb., — a kiknek szülői német-
ajk uak, mégis a két nyelv nehézségével oly szerencsésen küzdenek 
meg az illető tanítók, hogy tanítványaik mind, helyesen beszélnek és 
irnak magyarúl s a mit tanultak, azt értik is, nem levén kizárva az, 
hogy a mit magyarúl elmondtak, azt német nyelven is elmondják. 

Szóval, az Úr az, ki a budapesti evang. egyháznak 100 éves 
fennállása óta — melynek évfordulóját a mult év november 13-án 
kegyeletesen megültük — a legújabb időkig nemesen érző férfiakat 
és nőket adott, kik áthatva hitbuzgó, igazi evangeliomi szellemtől, 
hol tetemes anyagi áldozattal, hol bölcs tanácsCsal, lelkiismeretes 
munkálkodással és fáradságot nem kímélő készséggel működtek közre 
ezen iskolák felvirágoztatásán. 

Ő méltósága Sárkány József, esp. felügyelő, nagys. Hunfalvy 
János esp. iskolafelügyelő, nagys. Büsbach Péter a közös egyház 
főügyelője, nagys. Fabiny Gyula egyházi felügyelő, dr. Vetsey Ist-
ván és dr. Králik Lajos, amaz a nép- és polgári iskolák, emez a 
fögymnasium felügyelője; dr. Zsigmondy Jenő syndikus, nt. Bachát 
Dániel esperes, va lamin tan t . lelkészek: Schrancz János, Doleschall 
Sándor és Horváth Sándor számos presbyterekkel — és a minden-
kor nagy számmal megjelent szülők — élénk részt vettek a 10 napig 
tartott zár vizsgálatok on. 

Az irányomban tanúsított s engem felette lekötelező előzékeny 
fogadtatásért és tisztemben való eljárás körül nyilvánított figyelemért 
és közreműködésért, melyet az egyház elöljárósága és annak mélyen 
tisztelt férfiai ez alkalommal bizonyítottak: fogadják e helyt is leg-
melegebb köszönetemet! 

Ez úttal jelentem azt is, hogy a fővárosi 51 különböző tanin-
tézetben 924 evang. mindkét nemű tanuló nyer hitoktatást: t. 
Bereczky Sándortól hetenkint 18 órán; t. Kaczián Jánostól heten-
kint 22 órán, t. Klaar Fülöptől 21 órán, t. Németh Károlytól 24 
órán. Nehéz feladatot végeznek, de a felügyelő rendes lelkészek 
jelentése szerint, a kik a zárvizsgálatokon részt vettek, tapasztal-
ható sikerrel. 

A váczi egyházban Szent-Háromság utáni 2-dik vasárnap jártam 
el hivatalosan, nt. Bachát Dániel esperes úrral együtt. A kies tem-
plomban rendes vasárnapi istenitiszteletnél alig 7 hallgatót találtam. 
Pedig t. Tornyos Pál épületesen végezte tisztét. Kérdőre vonva az 
isteni tisztelet után a templomban marasztott néhányat, válaszúi azt 
nyertem, hogy csak nagy ünnepeken szoktak számosabban megje-
lenni az Úr házában. Megvizsgálván a számadási könyveket, és 
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egyéb az egyház állapotára vonatkozó körülményeket, valamint az 
iskolát is, melybe 21 tanuló jár, — úgy találtam, hogy az évi szük-
séglet 1431 frt, míg a fedezet a szokott segélyezésekkel együtt 
csupán 917 frt ; a mi 514 frtnyi hiányt muta^ fel évenkint. 

Az 1866-ban számítás nélkül foganatba vett templomépítés, 
melynél fogva most is 6000 frtnyi adósság terheli a 196 lelket 
számláló egyházat; továbbá azon körülmény, hogy a csupán 17 
tiszta és 33 vegyes pár a reá háramló egyházfentartási terhet alig 
birja s hogy többen majd a vidékre, majd Budapestre költöznek, 
felül rá a lelkész iránti bizalom megrendültsége, ki koránál fogva is 
a „cura pastoralist" sehogysem végzi s ennek következtében is 
nagyon hanyagul róják le a hívek évi tartozásukat: mind ez együtt 
nem engedett találnom más kisegítő módot, mint a váczi egyházat 
— míg jelenlegi lelkésze él — a főtiszt, kerület hathatós segélye-
zésére ajánlani, azontúl pedig a váczi lelkészi hivatalt a tanítói tiszt-
tel egyesíteni. Nagy sajnálatomra a helyi buzgó felügyelő t. Ben-
kár Dénes úr súlyos betegsége miatt nem működhetett közre ez 
alkalommal. 

Jun. 15-én az uj-pesti egyházat vizsgáltam meg, nt. Bachát 
Dániel esperes úr kíséretében. Nagy lelki örömömre válik hinnem, 
hogy ezen uj életre kelt s mintegy halottaiból feltámadt gyüleke-
zet, ő méltósága Grömöry Oszkár egyházi felügyelő úr hathatós 
közreműködése következtében biztos reményt nyújt, hogy idővel a 
fővárosi egyházba olvadva, ennek egyik erős kiegészítő részét fogja 
képezni. Már is 1200 lelket constatált az erélyesen és ügyszeretet-
tel eljáró szorgalmatos segédlelkész, Reich Sándor, 

Az egybegyűlt presbyteriummal, az egyházi felügyelő Gömöry 
Oszkár és másodfelügyelő Antoni István urakkal egyetemben, tanács-
kozást tartottam. A róm. kath. Heidrich Ignácz úr nejével, szül. 
Lümniczer Katalin, evang. vallásuval az árverésen eladott templo-
mot 8000 frton átengedte az egyháznak úgy, hogy annak árát 10 
év alatt róják le, s az esetben, ha ezt nem teljesíthetnék, vagy 
teljesíteni nem akarnák, ő a neki addig kiszolgáltatott tetszés sze-
rinti részletfizetést visszaszolgáltatja. 

Reménylem, erre nem kerül rá a sor, mert a mily helyesen 
indult a mostani egyházi elöljáróság a kivetett egyházi adó behaj-
tása és az adományok gyűjtése tekintetében: az uj-pesti egybáz 
tagadhatatlanúl erősödni fog. Igaz, hogy a hívek nagyobb részt 
szegény iparosok, gyári munkások; de minden az intézőktől, az egy-
ház élén álló felügyelők és a lelkész odaadó közreműködésétől függ, 
a kik ez idő szerint a legjobb reményre jogosítanak. 

Kívánatosnak találtam, hogy ezen egyház, fekvésénél fogva, a 
budapesti esperességbe bekebeleztessék. 
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Az idei érettségi vizsgálatokon Bndapesten nt. Bachát Dániel 
föesperes, a szarvasiakon nt. Áchim Ádám főesperes volt szives 
engem helyettesíteni. Amazoknál mélt. Gömöry Oszkár minist, taná-
csos, emezeknél dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár működtek 
közre, mint kormányképviselők. 

A selmeczi kerül, lyceum érettségi vizsgálatain magam vettem 
részt dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár kormányképviselővel. Ez 
alkalommal a vallás tárgyaiból is a kormányképviselő jelenlétében 
először vizsgáltattak meg a prot. tanulók. Mi ezentúl, hogy minden 
középiskolánknál történjék, kívánatos. 

Nem különben jelen voltam a kerületi tanítóképző vizsgálatain 
is s ez alkalommal 5 képesített tanító jelöltnek tanítói oklevelét 
írtam alá. 

Sajnálattal kell a főt. kerületnek jelentenem, azon kellemetle-
nül közbe jött bajos ügyet, melynél fogva t. Marossy Sándor tanárt 
hivatalától fel kellett függesztenem s ellene a fegyelmi eljárást a 
honti esperességnél megindíttatnom. A felfüggesztést indokoló vég-
zést lesz szerencsém előterjeszteni. 

Záboj Gyula f.-szelii és Csorba Endre albertii tanító liarmad-
fokulag elbírált pőrét az illető elsőfokú bíróság elnökeihez áttettem 
s a hozott ítéletet a levéltárba átszolgáltatom. 

Lelkészekül a következőket szenteltem fel : Braxatorisz Mártont 
Nagylakra; HeiTStein Gyulát Újvidékre; Bázlik Pált N.-Koszto-
lányba; Okályi Adolfot Orosházára; Wenk Károlyt Har t á ra ; Sax 
Frigyest Tiszaföldvárra; Geduly Henriket Zólyom városába és 
Holéczy Zsigmondot Pilisre. 

tt 
0 Felsége Bábaszéknek 100 frtot, Kinczelfalvának 100 frtot, 

Gyomának 100 frtot, Felső-Lehotának 100 frtot, Szilbásnak 100 
frtot, Újpestnek 500( frtot legkegyelmesebben ajándékozott. 

Nemkülönben O felsége koronás arany-érdemkereszttel kitün-
tette 50 évi lelkészi hű működésükért Stúr Dániel kuczurai és Pékár 
Lajos tamásii lelkészeket. Valamint 25 évi lelkészi működése után 
t. Thébusz Jánost, zólyomi lelkészt. 

A b. Baldácsy Antal alapítványáról az ide vágó tavalyi jegyző-
könyvi pontnál számolok. 

A boldogult Zsedényi-féle 100 frtos díjban részesítettem : 
Szarvas Endre héviz-györki, Hollik György ocsovai, Saskó Gyula 
breznóbányai, Vansza Imre málnapataki, Kuzmányi György sziráki, 
Kordos András méznevelői, Herbst János selmeczi, Sztraka János 
petrováczi, Schreiner Dániel lugosi és Wenich Károly csabai tanítót. 

Házassági akadály alól való fölmentvényt eszközöltem díj mel-
lett a következőknek: Morgenthal er Jánosnak 15 frt, Ebiing Fülöp-
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nek 10 frt, Péter Istvánnak 10 frtért, özv. Kovács Jánosnak 10 frt, 
Fábry Tamásnak 10 frt, Szilberhorn Mihálynak 10 frt, Raichart 
Károlynak 10 frt, Éliker Péternek 15 frt, Grasz Károlynak 15 frt, 
Zuberecz Istvánnak 10 frt, Simo Pálnak 10 frt, (ír. Roxer Gyulá-
nak 10 frt, Foltán Andrásnak 10 frt, Lehoczky Jánosnak 30 frt, 
Therian Frigyesnek 10 frt, Lauko Istvánnak 15 frt, Reichert Már-
tonnak 10 frt, Skultéty Ferencznek 30 frt, Micsinay Pálnak 10 frt, 
Boros Mártonnak 10 frt, Medvegy Jánosnak 10 frt, Králik Péter-
nek 10 frt, Grecso Jánosnak 10 frt, Braunstein Jánosnak 10 frt, 
Bánszky Lászlónak 10 frt, Bálás Pálnak 10 frt, Plachy Pálnak 10 
frt, Friedel Szaniszlónak 10 frt, Zsidó Andrásnak 10 frt, Cziganek 
Józsefnek 10 frt, Salamun Pálnak 10 frt, Trencsan Mihálynak 10 
frt, Ondrus Györgynek 10 frt, Prostrednik Andrásnak 10 frt, ösz-
szesen 400 frt. 

tt 
0 nagyméltósága az igazságügyi minister úr, az aszódi javító 

intézetnél egy hitoktatói állást- méltóztatott elrendelni 300 frtnyi 
javadalmazással s a hitoktatói tiszttel nt. Moravcsik Mihály aszódi 
lelkészt megbízni. 

Több rendbeli sérelmes eset jelentetett be nálam, a többi közt 
a hajósi róm. kath. plébános az ottani evang. vallású jegyzőnek 
figyermekét megkeresztelte, de a raegkeresztelésről szóló kivonatot 
anyakönyvezés végett kiszolgáltatni vonakodik a kis-kőrösi evang. 
lelkésznek, mert — úgymond — a 1884. julius 11-kén kelt 24727. 
sz. minist, rendelet őt nem köti. 

Ezen esetet orvoslás végett felterjesztettem a nagymélt. minis-
teriumnak. A többi sérelmes esetet azért nem jelentettem fel, mert 
nem találom helyén valónak, hogy az évek előtt történt sérelmes 
eseteket felhordjam, lévén ezen körülmény némileg vád az illető 
lelkészekre, mint a kik nem gyakorolják eléggé a „cura pas-
to ralist." 

Az 1888-ra szóló államsegélyt 4750 frtot, tehát a mult éviek-
hez képest 250 frt levonással, átvettem s a számadást felterjesz-
tettem. Sajnos, hogy az amúgy is csekély subventió még szűkebbre 
szoríttatott! 

A több mint 200 ministeri leirat közül, melyek a tavalyi gyű-
lés óta hozzám érkeztek, a legfontosabbakat köröztettem s a többi-
vel együtt a jegyzőkönyvbe felvétetni kérem. 

A 3 nyelvű kézi Agendát uj, bővített tartalommal kiadtam. 
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Az egyes esperességekből szóló értesítéseket a következők-
ben van szerencsém tudomásul és sok tekintetben buzdításul elő-
terjeszteni : 

Bács-szerémi esperesség . 

A) Halálozás: Mártonfy Károly volt főispán, képviselő s espe-
rességi felügyelő. Sausz Frigyes szeghegyi, Lautenbach Fülöp kovil-
szent-iváni, Kruttschnitt Samu ó-verbászi s Kutlik Dániel glozsáni 
tanító. 

Bj Változások : Meg választatott: főesperesnek Belohorszky Gábor, 
alesperesnek Schneeberger János, esp. ügyésznek Rohonyi Gyula, 
főjegyzőknek Bierbrunner Gusztáv, Kutlik Felix és Kovalszky Lajos, 
pénztárnoknak Kutlik Felix, körlelkészeknek Mrva György, Szebe-
rényi Vilmos, Polereczky Pál, Schneeberger János, Bierbrunner 
Gusztáv és Stenczel Károly. Lelkészekké lettek: Engisch Frigyes 
Szeghegyen, Korosy Emil Szabadkán, Langhoffer Károly bulkeszi 
helyettes lelkésznek kineveztetett, Orgován Gyula kiskéri segéd-
lelkésznek meghivatott. Tanítókká lettek: Krug Lajos Torzsán, Pum-
mer Sándor Újvidéken, Klein Mihály Szeghegyen, Bretz Ede Kovil-
Szent-Ivánon, Röder Károly Cservenkán, Szauer Frigyes Uj-Verbászon, 
Rapos Samu Glozsánban, Korda József Palánkán. Újvidéken Bingu-
lán s Glozsánban ú j tanító-állomások szerveztettek. Wagner Henrik 
cservenkai tanító előléptetve lett bold. Kruttschnitt Péter állására, 
Künstler Károly Kiskéren Csepcsányi István helyére s Zimmermann 
Mihály amannak helyét foglalta el. Stenczel Károly neudorfi lelkész 
25 éves papi jubileumát tartotta. Angyelics Germán ő nagyméltósága 
szerb patriarcha 40 éves papi jubileuma alkalmából az esperesség 
és püspök úr, valamint Pank lipcsei superintendens által üdvözöltetett. 
O-Pázuán templom fölszenteltetett. 

C) Építkezések s áldozatok: Bajsai egyháznak Lelbach család 
20,000 téglaégetéshez a szükséges szalmát adományozta. Erdövég a 
vihar és jégeső által megrongált imaházat javíttatta 120 frttal. Krizsán 
János nejével 8 frtos oltárterítőt vett. Glozsán az esp. építőbizottság 
által megvizsgált s jóváhagyott iskolaépületet tanítói lakkal immár 
felállította s őszszel nyittatni fog. Belekerül vagy 4000 forintba. 
A kátyi egyház templom-alapja 11,000 frtot tesz ki, mely gyara-
píttatik a befolyó kamatokból s a gabnatárból, mely jelenleg 60 
pesti mérő buza és 320 p. mérő zabból áll. Okér templomalapja 
10,463 frt s épületek tatarozására kiadott 96 frtot. Kuczura iskolai 
alapból kapott 118 frt 20 krt s iskolai czélokra fordította. Kulpin 
templomépítési adósságából lefizetett 1700 frtot. Seltenhofer Frigyes-
nél 504 k. nehéz harangot szerzett 957 frton. Lality bekerítette a 
paplak udvarán levő kertet 50 frton. Roskadozó félben lévő iskoláját 
javíttatni s két uj tantermet még a nyáron felépíteni készül. Neudorf 
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templomát tataroztatta, cement-lemezekkel padlóztatta, új oltárt épített, 
padokat beszerzett 1000 frtnyi költséggel. Hozzá tartozó O-Sankovcze 
filiája haranglábat csináltatott s Seltenhofertől 2 harangot vett, a 
nagyobb 198, a kisebb 115 kilo nehéz. A két harang ára 600 frt, 
a harangláb 180 frtba került. Ó-Pázua templomát alaposan javíttatta 
s fölszerelte. U j oltárt, szószéket, padokat, oltárképet, csillárokat stb. 
szerzett 8458 frton s most ez esperességünk legdíszesebb temploma. 
Petrovácz Medveczky segédlelkész kezdeményezésével új orgona s 
harangok megszerzésére kegyadományokat gyűjt saját kebelében, 
mihez Szeberényi Andor 200 frttal, Krajcsovics Márton tanító 50 
frttal hozzájárult. Szabadka oltárterítőre hivei között szedett 32 frtot. 
Német egyházainkban szedegetett 233 frt 60 krt. Korossy János 
lelkész adakozott 100 frtot, Vojnics Lukácsné 5 frtot. Szeghegy tem-
plomát új fedéllel látta el 900 frton. A paplakot a lelkész saját 
költségén renováltatja 2000 frton. Bens Erzsébet, Jausz Ilka s 
Lehrné bársony oltár- és szószékterítőket adományoztak. Uj-Verbász 
templom s torony javítására kiadott 1578 frt 50 krt s költött iskolai 
czélokra 174 frt 29 krt. Ó-Verbász pap s tanítólak javítására s a 
második iskolai épület teljes helyreállítására 597 frt s 89 krt adott 
ki s toronyóráját javíttatta 40 frton. Sz.-Tamás iskola-telket vett 
s iskolát épít. Szilbas oltárt csináltatott 300 frton, paplakon javítást 
tett 25 frton, Kutlik Felix kulpini lelkész úrtól 100 frtot kapott, s 
több egyházaktól s egyesektől 127 frtot. Újvidéki templom orgonáját 
megvette 75 frton s a nemes-petrováczi egyháztól kapott 6000 drb. 
jó téglát. Zimonyi leányegyház templomalapjához Bösenberger Frigyes 
25 frt 80 krral hozzájárult, s egyesek 6 frt 50 krral. 

DJ Irodalom : Predigt gehalten bei Gelegenheit der Jahresversamm-
lung des bács-syrmier ev. G. A. Hilfsvereines in Neusatz von Anton 
Kruttschnitt ev. Pfarrer in Neu-Pazua. Tamler G. Adolf torzsai lelkész 
a „Telecská"-ban egész éven át népelbeszéléseket közöl. 

Bánáti esperesség . 

A) Meghaltak: felső-kubini Meskó Kálmán, a temesvári egyház-
nak sok éven át buzgó felügyelője. 

B) Változások: Orsován Bohus Károly, volt franczfeldi segéd-
lelkész, N.-Kikindán Jeszenszky Ignácz, eddigi birdai lelkész, lettek 
lelkészekké megválasztva. Felügyelőkké lettek: Tem.-Buttyinban 
Knotthy Géza kasznár; T.-Aradáczon Ambrózy László kir. törvény-
széki hivatalnok; N.-Kikindán Németh Antal kir. törvényszéki biró. 
T.-Becsén Müller Lajos, az egyház sok évi és buzgó felügyelője 
lemondott ezen állásáról. 

G) Építkezések és áldozatok: Liebling új iskolaépületet emelt 
3500 frt költséggel és egy 4-ik tanítói állomást szervezett. Adomá-
nyozott Vukovának 50 frtot, Hertelencfyfalvának 40 frtot, Resiczának 
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30 frtot. A „Jó szív" czéljaira 25 frtot és F.-Lövőnek 25 frtot. 
Steierlak egy az egyházi épülettel szomszédos házat vett 1000 frtnyi 
költséggel. Hajdusicza a canonic. visitatio emlékére templomának 
toronynyal leendő ellátását határozta. Az ottani lelkész neje, Kolényi 
Amália úrhölgy egyházi alapot kezdeményezett s ezen czélra 32 frtot 
gyűjtött. Hertelendyfalva 3000 frtnyi költséggel paplakot épít s e 
czélra az országban 1320 frtott gyűjtött, a hiányzó összeget pedig 
a hivek önmegadóztatás útján szerezték be. Volt administratora irá-
nyában való tartozásából 100 frtot törlesztett. Kis-Szemlak egyházi 
épületeire 60 frtot fordított. Paplaka felépítése alkalmából származott 
2000 frtnyi teherből 1300 frtot fizetett le. A nagy-becskereki egyház 
1888. évtől kezdve, a lelkész által használt egyh. földek után járó 
adónak fizetését magára vállalta. Kántor-tanítójának a vallástanításért 
6 hold föld haszonélvezetét engedte át. Vukova leégett iskoláját 550 
frt költséggel felépítette. Pancsova lelkészének fizetését 150 frttal 
emelte. Mramorak díszes templomának építését, mely 32,500 frtba 
került, befejezte. Sándorfalva paplaka építéséhez a f. évben 100 ezer 
téglát állított elő. Birda egyházi épületei javítására 240 frtot adott ki. 
Antalfalván a hívek a temető bekerítésére 15 ezer téglát adtak össze; 
egyházi épületei javítására 250 frtot fordított; Ambrózy Mátyás és 
Gyula, volt lelkészeinek emelendő sírkőre 150 frtot gyűjtött ; Herte-
lendyfalvának 130 frtot adományozott. A ferdinandsbergi egyház lel-
készét ennek 25 éves papi jubileuma alkalmából egy 50 frtos emlékkel 
s a ruszkiczai hívek egy értékes feszülettel lepték meg. T.-Aradácz 
templomát és paplakát 1000 frtnyi költséggel tataroztatta. Resicza 
egyházi épületei javítására 134 frtot fordított. Orsova egyházi épü-
letei s temetőjére 87 frtot adott ki. Franczfeld orgonáját 40 frtnyi 
költséggel javíttatta. Lajosfalva egy melléképületet emelt 250 frton, 
tatarozásra 130 frtot fordított, oltár- és szószékterítőt vett 85 frton. 
A templomtér rendezésére s a templom kerítésére a helyi lelkész 
neje Bujkovszky Mária úrhölgy kezdeményezése folytán a hívek közt 
eddig 32,900 tégla és 38 frt készpénz gyűjtetett. Lúgos tartozásából 
ismét 150 frtot törlesztett. 

D) Segélyezések és adományok: Steierlak részére egyesek adomá-
nyoztak 72 frt 50 krt. Lieblingnek Wodianer Béla orsz. képviselő 
3000 frtot. Walter János takarékpénztári igazgató 50 frtot. Helru 
Frigyes és Grlasz Péter földmívesek 888 frtot adományoztak. A polit. 
község 4 holdat adott temetőnek az egyháznak. A confirmándusok 
egy szép oltárterítőt ajándékoztak. A vallás és közokt. miniszter a 
tagosítás alkalmából a lelkésznek 15 holdat, a három tanítónak 
5—5 holdat adományozott. K.-Semlak új paplakra építési költségeinek 
fedezésére 232 forintot kapott egyes jóltevőktől. (Ehhez a lelkész 
Nyácsik Endre és neje 120 frttal járult). Vukova leégett iskolája fel-
építéséhez 57 frtnyi értékű épületfát kapott a vallásalapítványi ura-
dalomtól. Lieblingtől 50 frtot ugyan e czélra. Pancsovának May er 
Ádámné úrhölgy nagyértékű oltárterítőt ajándékozott. A mramoraki 



16 

új templomnak a helyi lelkész neje Scultéty szül. Mokry Erzsébet 
úrhölgy egy 100 frtos keresztelő medenczét, a helyi felügyelő neje, 
Huber szül. Bauer Mária úrhölgy egy 400 frtos oltárképet, a politi-
kai község egy 600 frtos toronyórát ajándékoztak. Sándor falvának 
a nürnbergi egyház 4 drb 35 frt értékű ezüst oltárgyertyatartót, a 
Gusztáv-Adolf-egylet 62 frtot adományozott. N.-Kikindán az egyház 
újjászervezése s a lelkész választás alkalmából több buzgó híve az 
egyháznak 650 frtot irt alá egy építendő iskola alapjára; az egyház 
buzgó női tagjai pedig ugyanezen alkalomból szép oltárterítőket sze-
reztek s egy fisharmonium beszerzésére 40 frtot gyűjtöttek. Resicza a 
Gusztáv-Adolf egylettől 232 frt 97 krt, Lieblingtől 30 frt adomány-
ban részesült. Templomalapját 3634 frtra emelte. Orsova a Gusztáv-
Adolf egylettől 104 frt 30 krt, a bánáti missiói pénztárból 300 frtnyi 
adományt nyert. A franzfeldi egyháznak az ottani polit. község 20 
hold földet adományozott 20 évi haszonélvezetre. A bánáti missió 
621 frt 70 kr. adományban részesült a Gusztáv-Adolf egylet által. 
Lúgosnak a város részéről 100 frt évi subventió biztosíttatott. 

Barsi e spe resség . 

Ä) Halálozás: Körmöczbányán Lange Imre egyházi másodfel-
ügyelő s m. k. pénzverői pénztárnok. 

B) Változások: Bereczky Géza lévai tanító Mencshelyre távo-
zott; Bázlik Pál nemes-kosztolányi segédlelkészszé választatott. 

G) Építkezések, áldozatok: Körmöczbánya orgonaadósságát teljesen 
letisztázta 315 frttal s kisebb javításokra 28 frt 37 krt adott ki. — 
Kosztolány paplakát és iskolaépületét fedette. — Léva templomának 
fedelét 60 frtnyi költséggel javíttatta s egyéb javításokra a pap- és 
tanítólakra 30 frtot költött. — Vezekény új paplakát befejezte. A 
költségelőirányzatból az elmúlt évben 1564 frt és 34 krt fedezett. — 
Farnad templomát és tanítólakát tatarozza; a költség csak jövő év-
ben lesz bejelenthető; iskolájának felszerelésére 22 frt 60 krt fordított. 
Ezen áldozatok összege 2020 fr t 31 kr. 

D) Segélyezések, adományok: Körmöczbánya a rendes évi 1108 frt 
80 kron kivül kapott a várostól: javításokra 28 frt 37 krt, orgonára 
315 frtot, az egyházlátogatási költségek megtérítésére 210 frtot. A 
konfirmáczió alkalmával adakoztak: Budinszky Dániel 3 frtot, Horn 
Rezső 2 frtot, Galantha Gyula 5 frtot, Franzi Lukréczia 2 frtot, 
Schindler József 5 frtot, Filó Sándor 2 frtot, Stubna János, Maszlák 
Pál és Majer György 1—1 pár oltárgyertyát. Rakovszky Imre a 
gyülésterem számára ajándékozott két álló ruhafogast. Majer Mihály 
adományozott 5 frtot, Kafka Johanna 2 frtot, Freyseysen Samu — 
ez utóbbi a szegényalapra — 20 frtot. A Károly-akna bányatársulat 
hevérszemélyzete és Karaba Katalin (rk.) 1—1 pár oltárgyertyát .— 
Kosztolánynak a ft. püspök úr 10 frtot. — Léva a várostól meg-
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kapta rendes évi 100 frtnyi segélyét. Ugyanott Pazár Károly tanár 4. 
az oltár körül új zsámolyt készíttetett; Belcsák László felügyelő a 
tanulók közt jutalomkönyveket osztott k i ; Kubik György oltár- és 
csillárgyertyát ajándékozott. — Szelezsény kapott Ehler Keresztélyné-
től keresztelő tálat és edényt üvegből, melyhez s a többi templomi 
tárgyakhoz a helyi s egyszersmind esperességi felügyelő Bodó Lipót 
úr szekrényt ajándékozott. — Vezekény a következő adományokban 
részesült: a kerületi gyáraintézettől 37 frt 77 krt, az egyetemestől 
32 frt 90 krt, Szádovszky Jánostól 4 frtot, Pfitzner Sándor felügyelő-
től 12 frt 80 krt, Hazay Ernőtől 50 frtot, Petrovics Mihály tói 2 frtot, 
Szádovszky Istvántól 5 frt 80 krt, Jakobey Lajostól 5 frtot. Pfitzner 
Sándor Vezekényben s Farnadon is két-két forinttal jutalmazta meg a 
magyar nyelvben kitűnt tanulókat. Az adományok összege 2018 forint 
84 kr. Irodalom. Raab Károly esperestől megjelent: A keresztény egy-
ház rövid története a középiskolák alsó osztályai, polgári iskolák s felső 
leányiskolák számára. 

\ 

Békési esperesség . 

Ä) Halálozás: Orosházán Gólián Mihály 62 éven át buzgó tanító 
82 éves korában 1887, okt. 19-én, B.-Csabán Frnda Mihály fiatal 
tanító 22 éves korában 1888. márcz. 1-én, Ambrózfalván Kosztra 
Tivadar János 29 éven át működött lelkész jun. 6-án, Tatay István 
nyugalomba lépett szarvasi főgymn. igazgató-tanár Puszta-Szent-
Lőrinczen junius 12-én fejezték be földi áldásos munkálkodásukat. 
Utóbb nevezett jeles tanférfiu 4 év előtt vonult vissza a nyilvános 
tanári pályától. 

B) Változások: Ambrózfalván az elhalt lelkész helyére az apatelki 
lelkész Chovan Viktor lett megválasztva; ugyanott Lengyel Gyula 
tanító T.-Komlósra menvén vissza, helyére volt szarvasi tanyai tanító 
Trnovszky Sámuel hivatott meg. Ennek helyét a szarvasi egyház 
Szrnka István volt t.-komlósi s.-tanítónak ideiglenes behelyezésével 
töltötte be. Ugyancsak Szarvason Matejdesz György örménykúti és 
Simkovicz Pál csabai út melletti tanyai iskolatanítókat az egyház 
véglegesítette, M.-Berényben a német egyház új iskolájába Molnár 
Endre vadkerti tanító hivatott meg; ugyanott a kamuti szőlőbeli 
iskola Kirner Gusztáv eperjesi tanítójelölt személyében új helyettes 
tanítót kapott. B.-Csabán az elhalt Uhrin Pál helyébe fia Károly 
lépett helyettes tanítóképen; Michnay Mihály tanító segédjeül Pecsenye 
István okleveles tanító-jelöltet vette magához. Orosházán Erőss 
Sámuel tanító segédje, majd elhal ál ózván, helyettese Krug Lajos lett, 
ki nem sokára eltávozott. Erőss helyébe Csonka János és szintén 
elhalt Gólián Mihály helyébe, kinek oldalánál egyideig Gürtler 
Károly segédként működött, Varga István lettek előléptetve; Csonka 
helyére Gól ián volt segédje Brósz János, Varga helyére pedig KI ár 
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Béla s.-lelkész lettek megválasztva, ez utóbbi helyettes tanítónak. 
Orosháza kisérletképen a női kézi munka tanítására tanfolyamot 
nyitott, alkalmazva Jármay Hermin okleveles tanítónőt. Szapáry-
ligeten, F.-Varsánd ezen leányegyházában az ott keletkezett felekez. 
iskola ideigl. tanítójául Tomásovszky György lett behelyezve. — 
A b.-csabai algymnasiumból Zuberecz Pál helyettes tanár Aszódra 
távozván, innen Valentinyi Jenő visszahivatott rendes tanárnak. A 
szarvasi főgymnasium egyik tanára Dr. Zsilinszky Endre hivataláról 
önként lemondván, másika pedig Kicska Dániel nyugdíjaztatván, 
rendes tanárnak lett megválasztva Neumann Jenő volt helyettes 
tanár ; ideigl. helyettes tanárokúi pedig meghivattak Kemény Árpád 
tanárjelölt és Varga József nagy-enyedi rendes tanár. — Orosházán 
Veres József Okályi Adolf liptó-vázseczi fihitjelöltet, Nagylakon 
Szeberényi Andor káplánja, Novomeszky László, Selmeczre át-
menvén hasonló minőségben, Braxatórisz Márton hitjelöltet, Mező-
Berényben Dax György káplánja Orgovány Gyula Kiskérre menvén 
káplánnak, Galle István kis-hartai s.-lelkészt, T.-Föld váron Masznyik 
Jánós Sax Frigyes hitjelöltet hivták meg káplánaiknak. 

C) Építkezések, áldozatok. Alberti egyh. alaptőkéjét 842 frt 60 kr. 
erejűvé növelte; épületeinek javítására 161 forint 54 krt fordított. 
Apatelek adósságaiból 160 frtot törlesztett; új tantermét kipadoltatta 
s új padokkal látta el 116 frt 82 kr. kiadással. Arad egyházi épü-
leteinek tatarozására és az udvari vizek elvezetésére beton csatorna 
építésére kiadott 248 frt 7 k r t ; anyakönyveinek és értékes tár-
gyainak biztosítására 80 frton vasszekrényt szerzett; a templom-
alapra újabban aláirtak 718 frt 50 kit, befizettek 1225 frtot, egész-
ben aláíratott 14,167 frt 50 kr. Takaréktári lag kezelt alapjai így 
ál lanak: templomépítési alap 8046 frt 69 kr., szaporulat 1542 frt 
40 k r . ; templom-fölszerelési alap 1098 frt 37 kr., szaporulat 50 frt 
34 kr . ; segélyalap 745 frt 47 kr., szaporulat 8 frt 13 kr . ; Luther-
alap 255 frt 75 kr., szaporulat 11 frt 60 k r . ; összes alapok ki-
tesznek 10,144 frt 19 krt. Bánfalva paplakának kijavítására 99 frt 
64 krt költött; confirmandusok adakozása az új templomra 2 forint 
60 kr . ; új házaspárok adakozása azon czélra 16 frt 10 k r . ; Palkó 
Pál az oltárra 4 gyertyát, művirágot és szalagokat ajándékozott. 
T.-Bánliegyes régibb iskolája tantermét, miután az utczához újat épí-
tett, átalakította egy szobává és kamarává a tanító használatára s 
a tanítói lakot újonnan fedette 150 frt költséggel; az új tanterem 
650 frtba került, mire kegyadományokból bevett 210 frtot. A har-
madik iskolatelekből 600 négyszögölnyi nélkülözhető részt eladott 
240 frton. M.-Berény, tót, egyházi épületeinek tatarozására kiadott 
612 frt 45 k r t ; szabad adakozás útján gyűjtött 137 frt 51 krt. 
M.-Berény, német, negyedik iskoláját berendezte, a tanító lakását 
megújította 1894 frt 24 kr. kiadással; néhány kegyes asszony 43 
frt 76 kr. értékű fekete oltárterítőt ajándékozott. B.-Csaba a doboz-
megyeri pusztán 2000 frtnyi kiadással új iskolát nyitott; Medgyes 
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kincstári pusztán 100 hold föld megvételére foglalóul 2800 frtot 
adott; egyházi épületeinek javítására 3185 frtot fordított. T.-Föld-
váron az iskolai czélra vett Sipkovszky-féle ház telekkönyvezve 
ideiglenesen bérbeadható állapotba hozatott, mi a többi egyh. épüle-
tek javításával együtt 675 frt 80 krba került. Az egyház a Mako-
vinyi-féle 300 frtnyi alapítványt a szarvasi főgymnasiumnak lefizette. 
Gyoma vett 5/s felek utáni járandóságot, mintegy 10 hold földet, 
1145 fr tér t ; zugi földjéből az állam által kisajátított mintegy 7 hold 
földért kapott az egyház 1987 frt 7 k r t ; templomát és tornyát 
újíttatta 3300 frt kiadással, mihez Eiler Mihály egyháztag 1000 frtot 
adott. A közbejött tűzvész elemésztette az egyháznak már kiadott 
1514 frt ját. Biztosító társulattól 1914 frt 90 krt kapott. T.-Komlós 
templomi offertoriumokból és a szokásos lakadalmi adakozásokból 
bevett 135 frt 52 krt. Makó épületeit 124 frt 16 krnyi összegen 
javíttatta; templomalapja 377 fr t 88 krral növekedett. Nagylak egy 
bérházat építtetett 1800 forintnyi költséggel; adósságából törlesztett 
504 frt 18 krt. Orosháza p.-sz.-tornyai iskoláját 2500 frt költséggel 
fölépítette, a telket megnagyobbította 200 frtnyi vételáron; gyűjtött 
260 frtot, községi szegényeknek 100, szegény iskolásoknak 70 frtot, 
épületek javítása 300 frtba került. Pitvaros önkéntes adományokból 
bevett 298 frt 8 krt. Szarvas templomát a folyó évben megtartandó 
évszázados ünnepély alkalmából újíttatta, a tornyot uj rézfedél alá 
átalakítván 6270 frt költséggel; a szentandrási szőlősöknek iskola-
házat szerzett, melyhez 300 frttal járult. Kegyadományok czímén 
bevett 230 frt 83 krt, épületeinek javítására kiadott 980 forintot. 
Kondoros. Szarvas leányegyháza, paplakot vett, azt átalakította, 
temploma felépült, melynek költségeihez az anyaegyház pénztárából 
500 frttal, azonkívül tetemes gyűjtött összeggel járult. Szeged családi 
sírhelyekért bevett 18 fr tot ; a Huszágh-féle hagyatékból 50 frtot, 
perköltség fejében fizetett 22, járdaköltség fejében 104 frtot, épüle-
teinek javítására 18 frt 47 krt adott ki. Szemlak templomát czemen-
tiroztatta 140 frton; egyik iskoláját nagyobbította 280 fr ton; adós-
ságából 200 frtot törlesztett. Lelkészének fizetését 10 köböl búzával 
és 95 frttal javította. Szentes egyházi épületeinek javítására 261 frtot 
költött; az iskola tisztántartására és fölszerelésére 38 frtot. Nagy-
Szent-Miklós egyh. épületét 22 frt költséggel javíttatta. F.- Varsánd új 
tantermet épített 1000 frt költséggel, templomi alaptőkéje felszapo-
rodott 695 frt 77^2 krra. A földhitelintézetnél 120 frtot törlesztett; 
az esperességi özvegy-árva intézetnél kamatban 128 frtot fizetett. 
PL.-M.-Vásárhely egyházi épületeinek javítására 93 frtot költött; ado-
mányokban begyült 30 frt. 

D) Segélyezések és adományok: Alberti jótékony czélokra 15 frt 
20 krt adott ki. Apatelek ő cs. és ap. kir. Felségétől 100 frt ado-
mányban részesült, iskolája berendezésére. Ugyanazon czélra az 
aradmegyei „Kölcsey"-egyesület 15 frtot küldött. A nm. közoktatás-
ügyi miniszter úr kellő tanszerekkel ajándékozta meg s Horváth 
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Gyula községi jegyző egy 16 frt értékű vaskályhát ajándékozott az 
iskolának. Templomépítési adósságának törlesztésére a b.-csabai egy-
háztól 100 frtot kapott. Arad szegény egyházak-és iskoláknak adott 
64 frtot. Az aradi első takarékpénztár 40, Glacz Antal 15 frtot 
adott szegény iskolás gyermekek segélyezésére; Kászonyi János az 
urvacsorai bort szolgáltatta. Bánfalva a gyomai egyháznak 8 forint 
37 krt adott, más jótékony czélokra 8 forint 50 krt. Építendő új 
templomára ő Felsége legkegyelmesebben 100 frtot adományozott. 
Ugyanazon czélra a békési ev. esp. gyámintézettől 41 frt 36 krt 
kapott, az orosházi casinótól 10, orosházi polgári olvasókörtől 10, 
orosházi ker. népbanktól 10, orosházi közp. takarékpénztártól 10, 
orosházi gazdálkodó ifjúságtól 20 f r t ; Apró Endre helyi gyógysze-
résztől 10, Neustädtl Lipót kereskedőtől 20, Neustädtl Mórnétól 10, 
Klein Árpád gazdatiszttől 15, Kloósz János gazdatiszttől 12, Tur-
kovits Gusztávtól 2 frtot kapott. Küldöttei e czélra gyűjtöttek: 
Orosházán 231 frt 37 k r t ; P.-Földváron, Sz.-Sz.-Tornyán és Nagy-
Szénáson 64 frt 23 k r t ; T.-Komlóson, Nagylakon, Albertiben, Pit-
varoson és Ambrózfalván 162 frt 75 krt. T.-Bánhegyes Betlehemnek, 
Szilbásnak és a csanádmegyei vizkárosultaknak 11 frtot adott. Mezö-
Berény, tót, az eperjesi ev. egyháznak és collegiumnak 50-—50 frtot 
küldött; kisebb segélyezésekre 47 frt 79 krt osztott ki. M.-Berény, 
német, gyűjtött 516 frt 18 krt, mely összegből Eperjesnek 40 frt, 
a gyomai egyháznak 417 frt 67 kr. jutott. B.-Csaba néhány szegény 
egyháznak 160 frtot küldött; a gyomaiak 150, a hertelendyfalviak 
120 frtot gyűjtöttek. Gyoma rekonstruálandó templomára bevett ado-
mányokban 4197 frt 35 krt és 213 mm. s 62 kg. búzát. Nagyobb 
adományokkal járultak e czélra: br. Wodianer Albert 500, ör. Eiler 
András 500 frt, ifj . Eiler András 100 mm. búzával, Eiler Mihály 
150, hét más egyháztag 50—50 frttal stb T.-Komlós Gyomának 
gyűjtés utján 63 frt 30 kr., Bánfalvának 122 frt 98 kr. segélyt 
nyújtott templomépítéshez; más egyházak- és iskoláknak 17 frtot 
osztott ki. Makó középiskolák és egyházak segélyezésére adott 13 frt 
50 k r t ; a helybeli ipar- és kereskedelmi banktól 20 frtot kapott. 
Orosháza más egyházak és középiskolák segélyezésére 500 frtot adott. 
Pitvaros egyházak és iskolák segélyezésére 101 frt 70 krt nyújtott. 
Szarvas Gyoma, Hertelendyfalva s más szegény egyházak fölsegélye-
zésére adományozott és gyűjtött 600 fr tot ; supplikánsoknak adott 
46 frtot. Kondoros új templomának oltárát a bpesti evang. nőegylet 
értékes szent edényekkel, a szarvasi és kondorosi kegyes nők pedig 
két díszes terítővel, gyertyákkal és művirággal a fölszentelés alkal-
mából gazdagon ékesítették föl. Szeged a Gusztáv Adolf-egylettől 
186 frt 74 krt, a dortmundi G. A.-nőegylettől 31 frt 10 krt, más 
kegyadományokban 29 frt 73 krt kapott. Szegény egyházaknak 
adott 7 frt 25 krt , középiskoláknak 28 frt, gyámintézetre 8 forint 
74 krt. Szemlak, a gyomai egyháznak tett gyűjtés 53 frt 60 krt 
eredményezett; a hertelendyfalvi küldött 57 frt 50 krt gyűjtött; 
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egyéb jótékony czélokra kiadott az egyház 20 frtot. Szentes jótékony 
czélokra kiadott 22 frtot; ezenkívül Salgó-Tarjánnak 6 frt 70 krt, 
a gyomai egyháznak 15 frt 59 krt gyűjtött. Zsoldos Ferencz a sze-
gényebb iskolások felruházására 20 frtot, a szentesi 48-as kör köny-
vek beszerzésére 10 frt 48 krt, Mojzsik Lajos jutalomkönyvekre 5, 
egy ref. atyafi és a lelkész a templomalap növelésére 10—10 frtot. 
Stahlberg ev. prépost Mecklenbnrgból lelkészi alapra 18 frt 51 krt 
ajándékoztak. Az iskola Lévay Ferencz tanfelügyelőtől 48 darab 
„Jó könyv"-et és Csongrád megye fali térképét kapta ajándékba. A 
Gr. A.-egyesület nürnbergi közgyűlésétől az egyház Baltik Frigyes 
liptói főesperes ajánlatára értékes úrvacsorai kelyhet, kendőt és oltár-
terítőt kapott. A liptó-sz.-miklósi egyház ez ajándékot oltári borkan-
nával egészítette ki. N.-Sz.-Miklós a harang-állvány felépítéséhez 
szükséges 15 ezer darab égetett téglát gr. Nákó Kálmántól kapta 
ajándékba. F.-Varsánd br. Edelsheim-Gyulai Lipót 20 frt évi ado-
mányát bevette. Segélyadományai kitettek 15 frt 51 krt. H.-M-Vásár-
hely egyházak és középiskolák segélyezésére kiadott 16 frt 50 krt. 

Budapesti esperesség. 

Ä) Halálozások: Tomasek Pál, esperes, iskolai bizottság tagja s 
a szláv egyház iskolai felügyelője ; Serfőző György, ó-budai filiának 
22 éven át buzgó gondnoka. 

B) A magyar egyháznál felügyelői állásától visszalépett Sárkány 
József helyébe Fabiny Gyula választatott meg az egyház felügye-
lőjének ; — helyébe pedig a magyar-német egyhciz iskolai másod-
felügyelőjének Vetsey István. Ugyanezen egyháznál elemi tanítónő-
nek ideiglenes minőségben Veber Mariska lett megválasztva. Izák 
Lajost, a szláv egyház rendes tanítóját, püspök úr a bányakerületi 
utasítás 5-dik része értelmében, az egyház kérelmére, levitái teen-
dők teljesítésével bizta meg. 

G) Építkezések: 
D) Segélyezések, kegy adományok, hagyományok: A főváros a magyar-

német egyháznak egyházi czélokra 2100 frt, iskolai czélokra 3000 
frt, hitoktatási czélokra 4000 frt, rendkívüli segélykép 3000 frtot, a 
pesti hazai első takarékpénztár a főgymnasiumnak 300 frt, dr. K r á -
lik Lajos isk. felügyelő 1500 frtnyi alapítványt nyújtott a gymna-
siúmi igazgató díjazásának javíthatására; néhai Leyritz született 
Moysisovics Róza asszony végrendelete értelmében, ennek örökösei, 
a közös egyházi pénztárnak tett 200 frtnyi és az iskolai alapnak 
tett 300 frtnyi hagyományt befizették, néli. Schneider József és 
neje által az iskola javára 1000 frtnyi hagyomány tétetett, mely 
azonban csak később fog esedékessé válni, és néh. Speckner Károly 
a templom javára 10 frtnyi hagyományt. A Glosius-Artner Karolina-
féle alapítványból 4400 frt, és így összesen az 1887. év végéig 
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116,745 frt 83 krnyi töke folyt be. A templomépítési alapra eddig 
aláíratott: 96,498 frt o. é. A magyar egyház szegényei számára 
templomi áldozat tett 71 frt 10 krt. A Tahitha nőegylet gyűjtött és 
bevett 2699 frt 39 krt, kiadott 2293 frt 55 krt, pénztári marad-
ványa 405 frt 84 kr. volt. Az alapítványokra Tisza Kálmánné 
szül. gróf Degenfeld Ilona gyűjtött tavaly 800 frtot, ez idén 500 
frtot. A magyar egyház „Jelszó" alapítványa tesz 4704 frtot. A német 
egyhéiznál adományoztak: Schneider Zsuzsánna oltári és csillári gyer-
tyát, Vogel Róza négy darab oltári gyertyát, Weinwurm A. néhai 
Lang Mihály lelkész arczképét, Bergh Ferencz pedig annak arany 
keretét, Kucharczik P. a lelkészi hivatal irodájának Íróasztalát zöld 
posztóval húzatta be. A Luther-alapítvány tett 1106 frtot, a jubileum 
alkalmából Doleschall E. Sándor lelkész által tartott esti felolvasások 
448 frtot jövedelmeztek. A német egyház szegény alapja tesz: 650f r t 
60 krt. Az egyházi száz éves jubileum örömünnepére ugy az 
esti felolvasások, valamint az egyház nagy jóltevöi Beleznay-Pod-
maniczky Anna, Mária és Teleki-Róth Johanna grófnők arczképei-
nek leleplezési ünnepélyére a dísztermet drapériák és virágokkal 
ízlésteljesen díszítették a dunagőzhajózási társulat igazgatósága 
Haas Fülöp czég és Friedl Frigyes mükertész, ki ez alkalommal 
három babérkoszorút is ajándékozott; Seyderhelm Ernő, udvari ker-
tész pedig az ünnepélyes istenitisztelet napján az oltárt fényesen 
díszítette. A szláv egyliciznak a főváros egyházi és iskolai czélokra 
ez idén is nyújtott 2000 frtot, néh. Schneider József és neje 
által a templom javára 1000 frtnyi hagyomány tétetett, mely azon-
ban csak későbben fog esedékessé válni. A jubileumnál az egyházi 
hívek gyűjtés útján díszes oltárterítőt szereztek 180 frton, ugyanazon 
alkalommal Kadlecsik Ferencz a templomot és az oltárt virágokkal 
feldíszítette. Budai egyháznak a főváros kultusz czélokra 1000 frtot, 
hitoktatási czélra 1000 frtot, iskolai rendkívüli segély képen 8000 
fr tot ; a pesti hazai első takarékpénztár az iskolai alapra 100 frtot, 
a budapesti egyesült takarékpénztár 50 frtot, a Gusztáv-Adolf egy-
let 43 frt 52 krt, egy ismeretlenül maradni akaró katholikus nő 4 
darab igen díszes oltárgyertyatartót és egy nagy oltárszőnyeget 
180 frt összértékben ajándékozott. A lelkész szegény isk. gyermekek 
felruházására karácsonykor 542 frtot gyűjtött, melyből 433 frt 
27 kr. érték karácsony estéjén kiosztatván, a maradék az iskolai alap 
javára kamatoztatik. Az ó-budai fiókegyház a Duna-gőzhajótársulattól 
100 frtot kapott. A „Mária Dorottya" egylet bevétele volt 363 frt, 
kiadása 330 frt, az egylet vagyona 425 frt, ez évben 143 frttal 
szaporodott. A váczi egyház kapot t : a b. Baldácsy-alapból 50 frtot, 
a gyámintézettől 34 frt 48 krt, a Gusztáv-Adolf egylettől 124 frt 
30 krt. Irodalom: Doleschall Sándortól megjelent: „Das erste Jahr-
hundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde." Altarge-
bet. Schranz Jánostól : „Aus Nacht zum Licht" jubiláris szószéki 
beszéd. Bachat Dánieltől: Egy szószéki és egy oltári jubiláris beszéd. 
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Ugyan ő szerkesztette a Luther-társasági tót naptárt; Scholcz Gusz- 4. 
táv az árvaházi német naptárt ; az egyes egyházak részéről megje-
lentek az évi értesítők, azonkivlil a magyar-német gyülekezet nép-
és polgári iskoláinak évi értesítője. 

Honti esperesség . 

Ä) Halálozás : Pittner Mihály volt prencsfalusi lelkész, Simko-
vics Endre volt devicsei tanító, Ruttkay Mór volt felső-rakonczai 
felügyelő. 

B) Változások: Az esperesség felügyelőjévé választatott ngos 
Sembery Imre, főesperesnek* Haendel Vilmos, világi főjegyzőnek 
Laszkáry Pál, ügyésznek Thuránszky Zoltán, az esp. törvényszék 
világi elnökének Dacsó Pál, ugyanezen bizottság tagjául Rákóczy 
Sándor, az építkezési bizottság elnökének Zmeskall Zsigmond ugyan-
ezen bizottság tagjául Fabriczius Ágost s Gecsányi András, az esp. 
özvegy-árva intézet pénztárosának Holluby Adolf lelkész, körlelké-
szííl a felsőbozóki járásban Schultz Sárnál, a szitnaaljai körben 
Rafanidesz Vilmos, Selmeczbányán pedig Haendel Vilmos. Segéd-
lelkészül meghivatott Novomeszky László Nagylakról Selmeczbányára. 
Tanítókká lettek: Mayer János, selmeczi képezdész Bagyanban. 
Krmann János, volt miavai altanító Devicsén, Bankó János, selmeczi 
képezdész Ipoly-Szakállason. Felügyelővé választatott: tek. Vajda Pál 
földbirtokos s a megyei árvaszék elnöke Felső-Rakonczán, t. Wag-
ner Ödön, körjegyző Prandorfon. Másodfelügyelőnek választatott tek. 
Cziglan Gyula földbirtokos, Bagonyán. Átköltözött Korda József 
ipoly-szakállosi tanító Német-Palánkára ugyanilyen minőségben. 
Visszalépett mint volt prandorfi felügyelő tek. Kövessy János sel-
meczi ügyvéd. 

G) Építkezésre költött: Felső-Almás egyházi épületek javítására 
160 frt, Bagyan építkezésre kiadott 40 frt, Bakabánya 80 frt, Bátli 
1886-ban 60 frt s 1887-ben 502 frt, = 562 frt, Beluja 119 frt 34 krt, 
Kis-Csalomia 650 frt, Csauk 43 frt, Csali az épületek javítására 
25 frt, Dacsolam a paplak fedésére 285 frt 53 krt, Derzsenye egy-
házi épületek s orgona javítására 80 frt 20 krt, Sember a leégett 
iskola felépítésére 1014 frt 52 krt, Devicse építkezésre 73 frt 80 kr. 
Hodrusbánya egyházi épületek javítására 72 frt 29 krt, Ledény 
egyh. épületek javítására s kút ásatására a paplak udvarán 93 frt 
28 krt, Lissó gazdasági épületekre 30 frt, Egyház-Maróth 47 frt 
58 krt, Közép-Palojía gazdasági épületekre 10 frt, Prandorf építke-
zésre 183 frt 72 krt, Prencsfalu építkezésre 48 frt 64 krt, Felső-
Rakoncza temploma teljes átalakítására 5671 fr t 68 krt, Százd iskola 
javításra 30 frt, Selmecz átalakításokra, melyek által uj iskolahelyi-
séget és tanítói lakást nyert 2474 frt 1 krt, Szuhány javításokra 
51 frt, Hársas-Terény az iskola s tanítói lak építéséből származó 
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4. tartozásból törlesztett 146 frtot, Udvarnok javításokra 18 frt 85 krt. 
Építkezésekre fordítottak az esperességi egyházak összesen: 12,010 frt 
44 krt. 

B) Adományok, segélyezések s hagyományok: Felső-Almás gabo-
nában kapott egyesektől: 68 frt, Obetko Lajos tanítótól egy ezüst 
ostyatartó szelenczét 68 frt, ifj. Gubik János bírótól 20 frt, - = 1 5 6 frt. 
Bagyan kapott adományokban 10 frt 50 krt, Bakabánya kapott egy 
kertet 150 frt, készpénzben 147 frtot, a Luther-alapítványból sze-
gény iskolás gyermekek számára 50 frt, összesen: 347 frt. Beluja 
testvéregyházak fölsegélésére adott 29 frt 50 krt. Börzsöny segé-
lyezte Sembert 11 frt 30 krral, Bábaszéket 10 frttal, összesen 21 frt 
30 kr. Kis-Csalomjém adakoztak: Czelleng András az oltárra 50 frtot, Sza-
tyan Mátyás Anna csillárra 80 frtot, Janik Borbála gyertyatartókra 12 frt, 
összesen: 142 frt. Csankon befolyt kegy adomány okból 22 frt. Csallonö zv. 
Soverov Jakab adományozott fehér oltárterítőt 30 frt. Baesolam adomá-
nyozott a semberi templomra s egyebekre 4 frt 90 kr. Berzsenye kapott a 
községi elöljáróságtól 2 frt. Sember kapott 0 cs. k. felségétől 100 frt, 
a prandorfi egyháztól 15 frt, a belujai egyháztól 11 frt, a bagonyai 
egyháztól 15 frt, KepenCzei József juhász adott 3 frt, Fucsek 
József Ipoly-Sághról 2 frt, Vecznik Anna 5 frt, Kvanka Mihály 
5 frt, a Baldácsy-alapítványból kapott 100 frt, a börzsönyi egy-
háztól 11 frt 30 kr. Pázsitka Jánostól 1 frt, Vruzsnik Zsuzsan-
nától 5 frt, a bakabányai egyháztól 20 f r t ; összesen: 293 frt 30 kr. 
Hodrusbánya kapott: A Gusztáv-Adolf egylettől 62 frt 75 krt, a 
bánya-társládából 26 frt, a selmeczi takarékpénztártól 30 frt, egy-
házi tagtól 3 frt, a Baldácsy-alapítványból lelkésze 75 f r t , össze-
sen: 196 frt 75 krt. Ledény különféle jótékony czélokra gyűjtött s 
adott 98 frt 79 krt, Egyliáz-Maróth kapott: a G. A. egylettől 
(Oldenburg) 31 frt 5 krt. Hajnal Jánostól a felállított orgonából 
eredő tartozás törlesztésére 5 frt, összesen: 36 frt 5 krt. Egyház-
Marótli kapott továbbá ugyanezen czélra özv. Skrinyár Márton 
szudi lakótól 5 frt, S. Gy.-től 50 krt, nagys. Jakabffi István kép-
viselő úrtól 14 drb. magyar énekes könyvet 9 frt, a semberi isko-
lára gyűjtöttek a hivek 12 frt 50 krt, Batyel János ottani tanító 
számára 12 fr t 50 kr., a bábaszéki leégett iskolára 5 frt, összesen: 
80 frt 55 krt. Közép-Palojtéin az adományok összege 30 frt 43 kr. 
Prandorf kapott készpénzben 40 frt 75 krt, egy fehér oltárterítőt 
s 4 drb. feketére bevont oltárgyertyát 15 frt, összesen: 55 frt 
75 krt. Prencsfalu kapott egy albát 5 frt, lelkésze Pittner Mihály a 
Baldácsy-féle alapítványból 75 f r t , összesen: 80 frt. Felsö-Rakoncza 
az egyházhoz tartozó földbirtokos uraktól, más pártfogóktól s az 
esperességben eszközölt gyűjtésből kapott összesen: 700 frt. Százd 
kapott gr. Stainlein Ottó úrtól 200 frt, nsg, Bossányi Rudolf úrtól 
az ipoly-szakállosi iskola javára 15 frt, gyűjtött a hivek körében 
új iskolai ablakokra, a paplak körüli kőfal költségeire s a tartozás 
törlesztésére 150 frt, adott a semberi leégett iskolára 20 fit, a 
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bábaszéki leégett iskolára 2 frt összesen : 387 frt, Selmecz kapott 4. 
különféle kegy adományokban 696 frt 15 krt, iskolai czélokra a 
takarékpénztártól 145 frt, a népbanktól 20 frt, a br. Mednyánszky 
alapból 7 frt 75 krt, a bánya-társládából 30 frt, pénzbírságokból a 
kamarától szegény tanulók segélyezésére 65 frt, kiadott a Czipser-
féle alapból a confirmandusok segélyezésére 350 frt, egyes egyhá-
zak s iskolák segélyezésére 150 frt, a nőegylet kiadott pártfogolt-
jaira készpénzben 623 frt 63 krt, összesen: 2087 frt 53 krt, Uclvar-
nők kapott a patkósi uradalom birtokosaitól 6 kila búzát 18 frt. 
Scliüttrisberga kapott a br. Baldácsy-alapból 50 frt. Hagyományokból 
befolyt: Börzsönyben Teubel Zsuzsanna végrendelkezéséből 248 frt, 
Bevicsén özv. Bohoricz szül. Lenhardt Annától 80 fr t ; összesen: 
328 frt. Az esperességbeli kegyadományok, segélyezések s hagyo-
mányok pénzértéke: 5207 frt 35 kr. 

Nógrádi esperesség. 

A) Halálozások nem fordultak elő. 
B) Változások: Dengelegen br. Podmaniczky László úr helyébe 

Dessewffy Ödön úr, Tamásiban Nehrer László úr, Lucsinban Okoli-
csányi Gyula úr felügyelőknek választattak; LapujtőnTurcsányi Gusztáv 
távozása következtében Endreffy Béla lett levitául megválasztva; 
Csesztvére Laczjak János tanítónak, Bánkra Droppa Ede segéd-
tanítónak választattak ; Szlancsik Bogyoszló pedig Alsó-Esztergályon 
kisegítő-tanítóúl volt alkalmazva. 

C) Építkezések: Nagy-Lamon a templom ajtója előtti kőlépcsőzet, 
a tanítólak és a paplakhoz tartozó istállók javíttattak 60 frt költség-
gel ; Ozdin templomát alakíttatta át, azt uj tetővel s padokkal látta 
el és befestette 1650 frt költséggel; Lónyabánya egyházi épületét 
javította, u j tetőt s két lakosztályt csinálván abban 522 frt költség-
gel ; Kotman-Lehota iskoláját padlóztatta 62 frt költséggel; Turicska 
55 frt értékű kályhákat állíttatott be a paplak és iskolába, Hradistye 
templomát festette 105 frt költséggel; Vanyarcz 770 frt ért. u j 
orgonát szerzett; Dengeleg iskoláját uj padokkal, egy fekete Író-
tá l jával s 24 db fali olvasó-táblával látta el 64 frt költséggel; 
Béren a tanító konyhája átalakíttatott s ólak építtettek 50 frt költ-
séggel ; Alsó-Bodonyban a templom tornya 250 frt, a paplak 300 
frtnyi költséggel javíttatott; Csesztvén a tanítólak és a tanterem 
újból fedetett 68 frtnyi költséggel; Nógrádon 35 frt, Patvarczon 
32 frt, Szligyben 30 frt költséggel iskolák javíttattak; Zobor szintén 
iskoláját javíttatta 120 frt költséggel; B.-Gyarmat templomjavításra 
600 frtot adott ki, Zahorán 3 uj harang szereztetett be 541 frton. 
Abelova iskolája 22 frt, templomát 32 frt, parochiáját 25 frt kiadás-
sal tatarozta; Libercse 30 frt, Gács-Lehota 25 frtot adott ki iskola-
javításra. Cseh-Brézó templomtornáczot épített, paplakát s gazdasági 
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épületeit tataroztatta 41 frt 71 kr. k . ; Poltár iskolájának ablakait 
13 frt költségen javíttatta. 

Az összes építkezési kiadások: 5495 frt 71 kr. 
D) Kegy adomány ok: Nagy-Lamon egyes egyházhivek 25 frt 

91 krt, a konfirmandusok 2 frtot adtak az egyházra, ngos Komjáthy 
Anselm kir, tanfel. úr ugyanott az iskola számára Nógrádmegye 
térképét és 4 db Groó-féle olvasókönyvet küldött, tiszt. Derer János lk. 
úr pedig a tanulók közt 12 db vallásos tartalmú könyvet osztott ki. 
Pesten az iskola a közmivelődési alapból 5 db Groó-féle olvasó-
könyvet kapott, F.-Sztregován Kiszely János f. ü. két tanulónak 
1 — 1 frtot, háromnak 1 — 1 húszast adott, Belohorszky János köz-
jegyző pedig a magyar nyelvben kitűnt 3 tanulónak szintén 1—1 
húszast, Szennán Bodiczky András Ik. úr az egyházabeli iskolás 
tanulók között 42 db vallásos olvasmányt osztott ki, egyes egyház-
hivek az egyháznak 26 frt 34 krt, egy arató-társaság 10 frt ért. 
6 db oltári gyertyát ajándékoztak; F.-Tiszovnyikon az egyházra 
19 frt 57 krnyi adomány gyűlt, be a liivek részéről. Lónyabányán 
Lehoczky Péter e. f. ü. úr 4 szorgalmas tanulót 1 — 1 húszassal 
jutalmazott, Udornyán a község 190 frt é. kötvényt ajándékozott az 
egyháznak ; Turicska a b. Baldácsy-féle alapból 50 frtot, a vallás-
és közoktatásügyi minisztertől kártérítés fejében 20 frtot kapott; 
Ozdinban Kuhinka Géza úr a templom javításához 30 frt értékű 
anyagot, az ozdini nők 121 frtot, Hronecz Mária és Búth Mária 
25 frt é. keresztelő-medenczét, Antalik Mária és Bulik Julianna 
22 frt é. ostyatartót, egyesek 51 frt 10 krt adományoztak; Málna-
patakának Chudina Mária Budapestről küldött oltár- és szószék-
térítőt és 2 db gyertyát (10 frt é.) ; Uhorszkán Kostyál György 
erdőmester úr egy, a magyar nyelvben kitűnt tanulónak 1 frtot, 
Gáber Gusztáv f. ü. úr 4 szorgalmas tanulónak 1—1 frtot, a konfir-
mandusok az egyháznak 23 frt 30 krt adtak, Hradistyén Gáber 
Gusztáv f. ü. úr 4 szorgalmas tanulónak 1—1 frtot ajándékozott. 
Vanyarczon önkéntes adakozás útján 130 frt jött be az uj orgonára, 
gróf Degenfeld Lajosné úrnő négy magyar énekeskönyvet, ngs 
Dessewffy Ottó úr 2 magyar énekeskönyvet és 4 magyar ujtesta-
mentomot, Rudnay Ilona és Lenke kisasszonyok 2—2 magyar énekes-
könyvet, Kovács Bertalan kjegyző 10 db 25 krost és dr. Hannover 
Miksa körorvos 4 db 25 krost osztatott ki a szorgalmas tanulók 
közt, a Zelenka-féle alapítvány ez évi kamataiból 2 magyar énekes-
könyv és 50 kr. pénzjutalom lett kiosztva; Szirákon gr. Degenfeld 
Lajos úr 2 bibliát, 3 magyar uj testamentomot és 2 db 25 krost, 
Veres János főszolgabíró úr pedig 1 frtot adott vizsgái jutalmakra; 
Dengelegen az iskola felszereléséhez szükségelt 64 frthoz Valentinyi 
Sámuel lk. és Honéczy Sándor tan, 5—5 frttal járultak, a többit a 
község fedezte; Gután a hivek a cserzésre eladott községi erdő árá-
ból az egyház 1369 frtnyi tartozásának törlesztését ajánlották fel, 
tek. Valla László úr és Somogyi Antalné sz. Tóth Terézia úrnő a 
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magyar nyelvben kitűnt tanulók jutalmazására 5—5 frtot, Bartos 
Pál presbyter a vallástanban legjelesebb 3 fiu és 2 leány számára 
5 frtot, Fényes Lajos Jk. a segédtanítónak buzgó fáradozása elisme-
réseül 5 frtot adományoztak. Zoborban a nemzeti intézet 5 magyar 
énekeskönyvet, Nagy-Kürtösön Csemiczky Károly úr 5 frtot, Kis-
Zellőn a nemzeti intézet szintén 5 magyar énekeskönyvet osztottak 
ki szorgalmas tanulók között; B.-Gyarmaton a Bozó-féle alapítvány-
ból 1 arany adatott a legjelesebb tanulónak, Kövy Tivadar f. ü. úr 
4 frtot, Simkó Frigyes Ik. úr 2 csabai magyar énekeskönyvet és 2 
frtot osztott ki vizsgái szorgalomdíjak fejében; Nagy-Sztraczinban 
Makovinyi János, Jakab Pál, Uhorka Mihály és Králik Pál buzgó-
ságából a község egy 344 frt ért. haranggal ajándékozta meg az 
egyházat. Gács-Lehotán és Lupocson Homor István kjegyző 10—10 
db Groó-féle olvasókönyvet ajándékozott az iskolának; Buda-Lehotán 
Goldperger Viktor f. ü. az egyháznak 5 frtot, Abelován pedig Kunszt 
János f. ü. 10 db ujtestamentomot adott a tanulóknak. A salgótarjáni 
egyházra a következő kegyadományok gyűltek be : a salgótarjáni 
kőszénbánya-részvénytársaság vezérigazgatósága 500 frt, rima-
murány-salgótarjáni vasgyári vezérigazgatóság 300 frt, b. Baldácsy-
féle adomány 100 frt, Weissenbacber Endre úr Budapest 50 frt, 
Borbély Lajosné úrnő 50 frt, észak-magyarországi egyes, bányatárs. 
igazg.-tanácsa 50 frt, dr. Jármay Gyula úr és családja Buda-
pest 25 frt, zsolti ref. esperesség 25 frt, pozsonyi ev. gyámintézet 
20 frt, mezőberényi német egyház 15 frt, Szirky ev. felügyelő 
13 frt 57 kr., sziráky ev. egyh. 12 frt 80 kr., id. Fáy Béla ref. 
egyházgondnok úr gyűjtése 11 frt 10 kr., Kéler Napoleon építő-
mester Budapest, budapesti magyar ev. egyház, br. Prónay Róza és 
Irma ő mlsgaik, Stefani Lajos úr Budapest, szentesi ev. egyház, 
Fuchs Gusztáv Budapest, Boczkó Dánielné úrnő, Unger Gusztáv, 
Jónás Antal, bakabányai ev. egyh. 10—10 frt, ruszti ev. e. 8 frt 
25 kr., vaskörtvélyesi ev. e. 7 frt, pancsovai ev. e. 6 frt, balmaz-
újvárosi ref. e. 5 frt 53 kr., Schulcz Kúno, Marschalko Richárd, 
gölniczi, radványi, soproni, iglói ev., nagykőrösi ref. egyházak, Gál 
Péter ref. esp. gondnok, dr. Liedemann Károly ügyvéd úr Budapest, 
dr. Schulek Vilmos egyet, tanár úr Budapest, Schneberger Vilmos 
ev. lk. úr Uj-Verbász, Beliczay Béla úr Budapest, Breznyik János 
lyc. igazgató úr, czeglédi ref. e., földvári olvasókör 5—5 frtot, tassi 
ref. e. 4 frt, derecskei ref. e., Poloczek Józsefné úrnő, Lépek Miksa, 
Dubois József 3—3 frt, Pály Ferencz ref. gondnok úr gyűjtése 2 frt 
60 kr., Hegedűs Viktor, Dapsy Gyula, Figura György, Hermán 
Béla, Csák Ödön, Sztaha Antal, Biléter Fr., Holéczy Gusztáv, száraz-
ajtai ref. e. 2—2 frt, felső-sztregovai ev. e. 2 frt 49 kr., leibiczi 
e. f. úr, bőnyi, felső-iregi, uj-fehértói ref. egyházak, Patay Ferencz 
gondnok úr, gyulai ref., nagy-alásonyi ev., fogarasi, szóváthi ref. 
egyházak, Horváth Elek úr Budapest, tót-aradáczi ev. e. 2—2 frt, 
dunántuli ev. ker. gyámintézet 1 frt 95 kr., hoboli ref. e. 1 frt 
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50 krajczár, Somogyi Sándor gondnok úr 1 forint 50 krajczár, 
Berzsenyi Dezső e. felügyelő, málnapatakai ev., nagy-falusi ref. 
e., Szákonyi Miklós ev. felügyelő úr, kölesei ev. e. 1—1 frtot, 
füzesgyarmati egyli. s. lelkésze 1 frt 50 kr., Janik E., Kilvády 
János, Gruber Márton, Gracza F., Csányi József, Beer József, 
dr Vajda F., Porázik Gy., Kracsún János, Tlieisz Jakab és Mihály, 
Krionpuer Norbert, Róth Béla, magyaréi ref. e., tiszaföldvári ref. e., 
Gömböd Boldizsár, Ruprecbt Alajos ev. esp. felügyelő úr 1 — 1 frtot, 
vadkerti ev. segédlelkész 60 kr., pátkai ref. e. 50 kr , Kozma Bálint 
e. f. ti. úr 7 frt 40 kr., Bene Lajos ungvári felügy. úr 3 frt 20 kr., 
ő nagymélt. Fabiny Teofil igazságügyi miniszter úr 20 frt, salgó-
tarjáni takarékpénztár 20 frt, meiningeni G. A. egylet 30 frt 98 kr., 
többen 7 fr t 80 kr., Pfaff Gusztáv f. ü. úr gyűjtése 316 frt, 
uhorszkai ev. e. 2 frt (összesen 1990 frt 77 kr.), Poloczek Józsefné 
úrnő oltárteritőt, Borbély Lajosné úrnő pedig díszes hímzett szent-
edénytakarót és törlőkendőt ajándékoztak. Sámsonházán Okolicsányi 
J . úr Budapestről 2 frtot ajándékozott a magyar nyelvben kitűnt 
gyermekeknek, özv. Palasovszky Józsefné úrnő 81 db elbeszéléseket 
tartalmazó könyvecskét osztott szét, Szécsény templomra : Prónay 
Elek 2 frtot, Tersztyénszky István (rk.) 5 frt, Baldácsy-alapból 
300 frt, Madách Pál és Hanzély Márton 30 frt, műkedvelői előadás 
jövedelme 93 frt 8 kr., G. A. egylet adománya 211 frt 59 kr., 
dr. Skolovszky Károly 10 frt, Kiss Istvánné (rk.) 2 frt, Petrusz 
Mihály (rk.) 2 frt, Parditka János (rk.) 5 frt, Krivácsy Vilma 50 frt, 
Matula János 4 frt, Molnár Mihály 2 frt, Tornyos GyÖrgyné 1 frt, 
bányai ker. gyámintézet 37 frt 77 kr., Laurik István 15 frt, könyör-
adományokból 1041 frt 30 kr. (összesen 1811 frt 74 kr.). Iskolára 
Ivánka Ödön 2 frt. Nagyfalu tanítójának fizetését egy szekér széná-
val javította, Cseh-Brézó templomtornáczra 24 frt 53 krt gyűjtött; 
Kálnón, Nagy falun, Berzenczén Bartholomaeidesz Gyula e. f, ii. úr 
1—1 magyar bibliát, 2—2 magyar uj-testamentomot s 1—1 erkölcsi 
olvasmányokat tartalmazó díszes könyvecskét osztott ki a növendékek 
között; Videfalván Néhrer László e. f. U úr 3 ezüst frt, L.-Apát-
falván Busbak Ádám f. ti. úr 2 ezüst frtot, 3 ezüst húszast és 3 db 
25 krost adott a szorgalmas tanulóknak. Losoncz 400 frtos szeretet-
adományban részesült az egyetemes gyámintézet részéről, ugyanott 
az iskola felépítésére egy ismeretlennek maradni kivánó egyháztag 
250 frtot adományozott. B. e. Keller Sámuel-féle alapból 6 énekes 
könyv, egy lanügybarát részéről pedig 6 db Sántha Károly-féle ima-
könyv és 20 db erkölcsi olvasmány osztatott ki szegény sorsú szor-
galmas leánykák között, egy iskolaszéki tag 12 húszast adott a 
számtanban kitűnt és a magyar nyelvben haladást tanúsított tót 
leányoknak. Bánkon a paplak átalakítására adakoztak: a Baldácsy-
féle alap 50 frtot, az egyházfelügyelő a Veres József-féle alapítvány 
egy évi kamatját 30 frtot, Veres Ernő 5 frt, Szontagh Pál 10 frt, 
Illés Ödön 5 frt, Luka Gusztávné 1 frt, Rosenbach Sándorné 2 f r t ; 
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a többit (47 frt) a lelkész pótolta. A ribai tíizkárosiiltak fölsegélé-
sére a következő kegyadományok folytak be : b. gyarmati takarék-
és hitelintézet 10 frt, balassagyarmati népbank 15 frt, balassa-
gyarmati takarékpénztár 20 frt, Tihanyi 1 frt, Fáy Árpád 2 frt, 
Hanzély Márton, Fáy Sándor, Pajor István, Reviczky Katalin 1 — 1 f r t ; 
Szontagh Pál 3 frt, Veres Ernő 1 frt, báró Prónay Dezső 5 frt, 
Melczer Gyula 50 kr., Dessewffy Ottó 5 frt, Plachy Sámuel gyű j -
tése 2 frt 3 kr., Gazdik Lajos, Gellen Béla, Kövy Tivadar, Simkó 
Frigyes, Moháry Gyula, dr. Hermann 1—1 frt, Madách Károly 
2 f r t ; Balázs József 1 frt, br. Buttler Ervin 2 frt, szécsényi egyház 
4 frt, losonczi egyház gyűjtése 21 frt 40 kr., ehhez járultak : Búsbak 
Ádám 2 frt, Pokorny G. 1 frt, Zelenka Gyula 1 frt, Nádossy 
Gyula 1 frt, Sántha Zsigmond 1 frt, népbank 2 frt, takarékhitel-
intézet 2 frt, Losoncz város 2 frt, többen 7 frt 40 kr., Agárd 80 kr., 
Újvidék 2 frt 50 kr., F.-Petény 2 frt 95 kr., Frecska Soma gyűj-
tése 1 frt., szügyi gyűjtés 7 frt 23 kr., Tolnay Gedeonné 1 frt, 
Hanzély László 3 frt, Fáy Albertné 1 frt, Benyó Pál 1 frt, Gludo-
vácz Leopoldina 1 frt, Salgótarján 11 frt 80 kr., ebhez járult : 
Pfaíf G. 2 frt, B. L. Jonásik, Boczkó Dániel, Holeczy, Marschallko, 
Anger, 1 — 1 frt, Weissenbacher J . 1 frt, többen 1 frt 80 kr., Oko-
licsányi Lajos gyűjtése 5 frt, uhorszkai egyház 1 frt, bánki egyház 
2 frt, aradáczi egyház 1 frt, czeglédi egyház 2 frt, alsó-sztregovai 
egyház 5 frt, összesen 159 frt 21 kr. Ngos Komjáthy Anzelm kir. 
tanfelügyelő úr 100 db Gönczy-féle ABC-és könyvet bocsátott az 
esperesség rendelkezésére. 

Az ez évi kegyadományok összege 7496 frt 90 kr. 

Pestmegyei esperesség . 

A) Halálozások: Mult évi augusztus hóban Irsán meghalt Irsay 
Károly, az irsai ev. egyház hosszú évek során volt felügyelője, 
kinek helyébe választatott meg Irsay József földbirtokos, az egyház-
nak eddig is kiváló jótevője. Pencz leány egyház felügyelője párbaj 
következtében meghal t ; helye még betöltetlen. 

B) Változások. Vadkert felügyelője Beniczky Béla lemondása 
után, helyébe Ivánka Pál szolgabíró, Újpesten Garay Alajos fel-
ügyelő elköltözvén és lemondván, helyébe mélt. Gömöry Oszkár, 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos választatott meg. A 
Maglódra távozott lelkész, Kemény Dezső helyébe Riecsánszky Endre 
pilisi segédlelkész választatott bcnyei lelkésznek. Szuchovszky Béla 
alberti h. tanító Dánosra, Molnár Endre vadkerti tanító Mezőberénybe 
távozván, helyébe Wedl Endre r.-kozári s.-tanító, Röder Károly vad-
kerti s.-tanító Cservenkára távozván, helyébe Schrammel János 
apáthi segédtanító, Szeitleben Lajos apostagi s.-tanító Domonyba 
s.-tanítónak, Pohánka József lemondván, helyébe Pohánka Ödön 
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r. tanítónak, Penczen Takács Lajos r. tanítónak választatott meg. 
Endreífy Béla bottyáni tanító Lapujtőre távozott. Endreffy János 
(lomonyi lelkész F.-Szelibe, Szilárd János, f.-szelii lelkész Domonyba, 
csere útján, választattak meg. 

Cj Építkezések, áldozatok. Az aszódi körben: Aszódon báró Pod-
maniczky Ilona torony-ablakokat csináltatott 100 frton. Ugyan ő 8 
gyermeket teljesen felruházott téli ruhával, 22 példány jutalom-
könyvet osztatott szét; szegény gyermekek tankönyveire 4 frtot és 
a torony megújítására 100 frtot adományozott. — Báró Podmaniczky 
Géza és Levente 100 magyar passiós könyvet ajándékoztak. Ikladon 
özv. Keid Józsefné 30 frton oltár- és szószék-térítőt, Mayer Márton 
özvegye 32 frton ékes csillárt vett. Hévíz-Györkön nők gyűjtöttek 
maguk közt 40 frtot oltár- és szószék-terítőre. Domonyban Szilárd 
János lelkész beigtatásakor a vendégkoszorú 18 frtot adott 110 pél-
dány magyar passiós könyv beszerzésére. Bartha Károlyné, özvegy, 
templomra 5 frtot, Bohunka Lajos templomra 3 frtot adott. Méltóságos 
László Zsigmond a tanulóknak .ezúttal 3 frtot adott, jövőre pedig 
a lelkész előtt ígérte, hogy három jutalmat fog adni öt, három és két 
írtjával. Szilárd János lelkész 25 példány ifjúsági iratot osztott a 
jobb tanulóknak. Az acsai körben : Csővár iskoláját és tanítói lakát 
500 frt költséggel megújította. E költséghez járul t : b, Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő 100 írttal, 4000 téglával és egy kemencze mész-
szel; b. Prónay Gábor 62 frt 88 krral. T.-Györkön 600 frton a templom 
és torony újra lett födve és kivül-belül meszelve, mit az egyház 
maga teljesített. Kis-Ujfalu templomát, tornyát, iskoláját fedette és 
javíttatta 310 frton, Iványos Kálmán felügyelő a vizsgán térképet 
ajándékozott. Acscm az új orgonára id. Sajóhelyi Frigyes örökösei 
100 frtot irtak alá, a lelkész e czélra 12 frtot gyűjtött, b. Prónay 
Gábor kastélyában pikniket adott e czélra, mely 50 frt hasznot haj-
tott. Négy-négy gyertyát ad tak : Búth Jánosné, Kraicz Mihály né, 
Babka János és özv. Antalics Mihályné. Névtelen 4 cseréppel mű-
virágokat adott az ol tárra; 4 szorgalmas tanuló 4 csabai magyar 
énekeskönyvet kapott. Erdő -Kürthön Nikodém Károly presbyter 
pünkösd ünnepére 4 viaszgyertyát ajándékozott. A csomádi és czin-
kotai körökben: Bottyán 3000 frtos tanítói alapot gyűjt. Erre befolyt 
eddig 114 frt, a gyámintézettől 7 frt, a G. A.-egylettől 42 frt, az 
egyház e czélra összeadott 24 véka rozsot. Eóth a tanítói alapot 
2054 frtra szaporította. E czélra adakoztak: névtelen 50 forintot a 
hívek 54 frtot, a G. A-e. 62 frtot; ehhez csatoltatott egy táncz-
vigalom jövedelme 70 frt. A templom bekerítésére Tóth György 
pesbyter 50 éves házassága emlékére 50 frtot és N. N. 10 frtot 
adományozott. Egyházi épületeit 60 frt költséggel javíttatta. Mogyo-
ródon Kurucz Teréz végrendeletileg az egyháznak 300 frtot hagyo-
mányozott, mely Összeg a még életben lévő szülei halála után téte-
tik folyóvá. Rákos-Palotán új iskola építése elhatároztatott 4800 frtos 
előirányzattal s az összes építési kőanyagot az egyház már besze-
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rezte. Újpesten egy melléképület 215 frton iskolává alakíttatott át 
és bérbe adatott az államnak évi 140 frtért. A rákos-palotai park-
ban nyári mulatságot rendezett, mely 393 forintot jövedelmezett. 
Templom-alapja 375 frt 42 krt, egyházi alapja 345 frt 82 krt tesz 
k i ; az előbbire 100 frtot adományozott az új egyházfelügyelő, mélt. 
Gömöry Oszkár, miniszteri tanácsos. A gyámintézettől 35 frtot kapott. 
Czinkotán Luther-alapra adtak : Névtelen 50 frtot, Szemők Pál 10 frtot. 
Az egyház javára a hivek adtak 85 frtot. Az iskola tetejét 60 frton 
javították. Csík-Tarosa Luther-alapra gyűjtött 60 frtot. Csömör tanítói 
lak javítására adott 70 frtot. Bákos-Keresztúr 95 frton új tanterem 
számára padokat szerzett. Alczibler András végrendeletileg hagyott 
templomra 30 frtot, Alczibler András és Mihály testvérek templomra 
adtak 20 frtot. A Holczspach A. czég, mint a helybeli kavicsbánya 
tulajdonosa, iskolára adott 100 frtot, Vigyázó Sándorné szül. b. Pod-
maniczky Zsuzsánna iskolás gyermekeknek adott 5 frtot. Bulyovszky 
Lilla úrnő az iskolásgyermekeknek karácsonfára küldött 30 frtot. 
A Baar János-alapítványból kapott egy fiu és két leány egyenként 
5 frt ösztöndíjat. Záborszky Mór szorgalmas gyermekeknek osztott 
2 frt jutalmat. Maglódon Bakos Pál vasúti állomás-főnök 1 forintot, 
Kemény Dezső lelkész 2 frt 50 krt és 12 drb vallásos iratot adtak 
jutalmul szorgalmas tanulóknak. Péteriben Földváry Elek 4 frtot 
adott szorgalmas tanulóknak; Földváry Elekné, szül. Teleki Julia 
grófné 22 példány Német-Linder-féle olvasókönyvet osztott szét. 
Mendén Havas Pál 33 frt 33 krt adott az iskolára. A selmeczi 
lyceum bibliatársulata 25 új-testámentomot és 2 bibliát adott aján-
dékba. A pilisi körben: Irsán néhai Irsav Károly örökösei ezer frtot 
adtak az egyháznak; az új felügyelő, Irsay József 6 hold, mintegy 
1200 frt értékű földet ajándékozott az egyháznak. Az egyház a 
tanító és lelkész udvarán, 70 frt költséggel, két melléképületet állí-
tott. Albertiben id. Liebner József az egyháznak 50 frtot ajándéko-
zott. — Pilis uj iskolaépületet emelt, melyben egy tantermen kivül, 
ideiglenesen két bolthelyiség létezik; ez épület a szükséges mellék-
épületekkel együtt 6500 frtba került. Templomát, tornyát 150 frton 
javíttatta. Id. Liebner József 3000 téglát, Toldi Sámuelné az egyház 
arany-könyvébe 20 frtot, Borgula Jánosné végrendeletileg 10 frtot adott. 
— Kciván az imaház teteje javíttatott. Puky Márton felügyelő aján-
dékozott 160 kéve nádat. A G. A. e. 47 frt 26 krt, segélyt adott 
Kávának. — Gyón öt évi részletekben fizetendő 1300 frttal adóz-
tatta meg magát s ebből 1289 frt 77 kr. költséggel, a templomot 
uj zsindely-, a tornyot réztetővel látták el s a templomot kivül 
belől meszeitették. Ehez önkéntes adományaikkal járul tak: Achim 
Mihály lelkész 10 frt, Kovács György m. államvasuti hivatalnok 
Budapestről 10 frt, Sziráki Pál községi biró 5 frt, Fabók Pál köz-
gyám 5 frt, Gugyenács Mihály 2 frt, Birsuszki József 2 frt, Balázs 
János 1 frt 10 kral. A paplak javíttatott 70 frt költséggel; 236 frt 
50 krt tevő iskola-alapja 20 frttal szaporodott; óra-alapja kitesz 1057 frt 
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17 krt. A kecskeméti körben, Tápió-Szent-Mártonban Szentkirályi Kál-
mán 4 frt 60 kron egy uj „Magyarország térképét." vett az isko-
lának, Magyary Kossá Sámuel az iskolai alapra 150 frtot adomá-
nyozott. Ezzel a második tanítóság felállítására gyűjtött alap kitesz 
800 frtot.Tápió-Szele egyházi czélokra önkéntes ajánlatok mellett 5 
évre, évi száz frt egyházi jövedelmet biztosított. — Kecskeméten 
néhai Kántor Pálné hagyatékából befolyt 43 frt 20 kr. a lelkészi 
hivatalos szoba 200 frton nagyobbíttatott; földbirtokán volt bérlő-
jétől 75 frtért istálló épületet váltott meg és az egyházi tanyai épü-
leteket jó karba hozta. — Czegléd, a templom belsejére, ajtószőnyegre 
71 frt 57 krt, a paplak javítására 90 frt 50 krt fordított. A tanítói 
lak 3 szobássá tétetett s állandó tanácsterem létesíttetett évi 100 frt 
kiadással. A temetőben csőszház építtetett 309 frt 76 kron, gyü-
mölcsös kert alakítására 40 fr t 68 kr. költetett, a Luther-alap 
822 frt 92 krról 864 frt 2 krra emelkedett, az iskolai könyvtár 
gyarapítására ajándékból 5 frt, az egyház pénztárából 46 frt 25 kr. 
fordíttatott. A kis-kőrösi körben,. Kis-Körösön az „Első dunavidéki 
takarékpénztár" 40 frtot adományozott, melyen magyar bibliák vétet-
tek s osztattak ki a szorgalmas és szegényebb sorsú tanulók között; 
egy iskolabarát vizsga alkalmával megjutalmazandó legszorgalma-
sabb tanuló részére küldött £ frtot. A 44 frt 91 krt tett iskolamu-
lasztási birságból Lippert és Fáy-féle iskolaszerek vásároltattak; nt. 
Kemény János lelkésznek 25 éves buzgó működése méltatása gya-
nánt áz egyház 2 kötetü díszes képes bibliával, az úrhölgyek pedig 
arany órával kedveskedtek. — Kaskantyún a hivek részben kivetés, 
részben adakozás utján, melyhez más felekezetűek is járultak, 49 
kilo súlyú harangot vásároltak az eddigi kisebb, repedt belyébe, 
melyet nt. Blázy Lajos ápril havában felszentelt. A harangot Wal-
ser öntötte. — Vadkerten az „Első dunavidéki takarékpénztár" 10 frtot 
adott, melyen a m. évben későn beérkezett 10 frt hozzáadásával 
magyar bibliák, Gyurátz féle ima- és más vallásos és iskolai köny-
vek vétettek és osztattak ki. Egyesek az esp. özv.-árva segély-
egyletre 11 frt 35 krt, esp. gyámintézetre 10 frt 40 krt adakoz-
tak. Az apostagi körben az „Első dunavidéki takarékpénztár" a 
duna-egyházai és kis-apostagi iskoláknak magyar tankönyvekre 20 frtot, 
a duna-egyházi olvasó-kör oltárra 5 frt értékű gyertyákat ajándé-
kozott. — Apostag szintén a duna-vidéki takarékpénztártól kapott 
20 frtot magyar könyvek bevásárlására és azokkal szorgalmas tanu-
lók jutalmazására. — Duna-Egyháza épületeit 173 frton, Apostag 
épületeit 187 frt 79 kron kijavíttatta. Apostagon Horovicz Henrik 
közbirtokos 18, özv. Stefánovics Dánielné 12 szál gyertyát ajándé-
koztak az oltárra. 
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Zólyomi esperesség. 

A) Mozzanatok: Alsó-Lehotának újonnan épített diszes iskolája 
1887. nov. 1-én szenteltetett fel. Breznóbánya 1887, nov. 27-én 
templomának 100 éves jubileumát és diszes uj orgonájának felszen-
telését ünnepelte. Baczúrnak újonnan megszerzett iskolája 1888. 
febr. 2-án szenteltetett fel. Zólyom érdemes lelkészének Thébusz 
Jánosnak 25 évi papsági jubileumát 1888. márcz. 24-én ünnepé-
lyesen megtartá; ugyan e lelkész ő cs. és ap. kir. felségétől a köz-
ügyek terén szerzett érdemeinek elismeréseül a koronás arany 
érdemkeresztet nyerte. Beszterczebányán tevékeny mozgalom indult 
meg a létében fenyegetett gymnasium fentartásához szükséges 
40,000 frtnyi tőke beszerzésére. 

B) Halálozások: Pepicli Miklós libetbányai lelkész és Nemann 
János számpor-lukóczai tanító. 

C) Változások: Libetbányai lelkészszé Lukács Pál ottani segéd-, 
utóbb helyettes lelkész lett; Osztrolukán Osztroluczky Miklós 
lett egyházi felügyelővé választva; Beszterczebányán Grossmann 
Lajos gymn. tanár teljes fizetéssel nyugdíjaztatott; helyettes tanárul 
Szerényi Károly tanárjelölt választatott meg; baczúri tanítóvá lett 
Gemziczky Géza, Balkovics Endre bereznai tanító átment Salfalvára, 
helyébe ideiglenes minőségben Ferjencsik Adolf János lett alkal-
mazva ; Dobisz Károly nagy-szalatnai segédtanító állomását elhagyta, 
helyébe Klimo János jött, a ki azonban állomását szintén elhagyta; 
irtványi tanítónak képesített tanító hiányában Meszjarik János egy 
további évre megerősíttetett; hasonló okból Cserény-Csécsényben 
Letrik György; Libetbányán ideiglenes minőségben Laczko József 
oki. tanító alkalmaztatott; alsó-lehotai tanítóvá Kutsera János lett. 

D) Építkezések, adósság-törlesztések, áldozatok, kegyadományok : 
Béibaszék paplak és iskola körüli javításokra kiadott 66 frt 91 krt, 
leégett iskoláját újból felépítette 1721 frt 60 krnyi költséggel, melyre 
kegyadomány okból 617 frt 76 kr. gyűlt be — köztük O Felségétől 
100 frt, — 586 frt 87 krt pedig az egyház sajátjából pótolt. Jaku-
bik János földm. egyházi alapra 20 frtot hagyományozott. Badin: 
javításokra kiadott 85 frtot, adósságából törlesztett 110 frtot, kegy-
adományképen kapott a G. A. egylettől 31 frt 5 krt, egyesektől 
3 frt 55 krt, dologi ajándékokban 8 frt 16 krt. Beszterczebcínya: 
építésekre s javításokra 763 frtot költött, a hivek kegyadománya 
235 frt, a gymnasiumra begyült a hívektől önkéntes aláírások útján 
12,000 frt. Libay Sámuel szegény gyermekek ruházására 1800 frtos, 
és szegény munkaképtelen családok segélyezésére 4000 frtos ala-
pítványt tett. Hulley Dániel egyetemi vagy akadémiai if jak ösztön-
dijazására 3000 frtos alapítványt tett. Kellner Dániel a szegény-
ápoló intézetnek 100 frtot hagyományozott; ezen kivül kapott ez 
intézet 177 frtot, Stadler Tófor az egyház szegényeinek 50 frtot 
adott. Breznóbánya egyházi épületek javítására kiadott 498 frtot, 

3 
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orgonára 5388 frtot s vegyesekre 272 frtot, Burián Mihály egyházi 
czélokra 30 frtot hagyományozott, az egyházhivektől pedig orgonára 
1170 frt gyűlt be. Dobrónya: aj tantermet épített s a tanítói lakot 
javíttatta eddig 1168 frt 16 krnyi költséggel; az egyház egyesek-
től 86 frt 29 krt kapott, templomra 58 frt 66 krt. Garamszegh: 
paplak és iskola körüli kisebb javításokra 59 frtot költött; a haj-
niki templomalapra 32 frt 30 kr. gyűlt be, kisebb adományokból 
15 frt. Horhát: iskolát épít eddig meg nem állapítható költséggel; e 
czélra Nemeskéri Kiss Miklós 14 szálfát ajándékozott 42 frt érték-
ben, egyesek adományoztak 24 frt 40 krt. Korpona: egyházi tarta-
lék-alapja ez évi 1495 frt 2 krnyi szaporodással 2495 frt 5 krra 
emelkedett. Korpona sz. kir. város az iskolát javíttatta 150 frt 
költséggel. Králócz: a tanítónak leégett pinczéjét felépíttette 80 frt 
kiadással; egyesek adományaiból 6 frt 80 kr. jött be. Felsö-Lehota : 
épületek javítására 80 frtot fordított, a konfirmandusoktól s egye-
sektől 97 frt 10 krt kapott. Alsó-Lehota: uj iskolája — egyesek 
által ingyen adott fuvar és napszámon kivül — 3065 frtba került, 
melyre adományokban begyült összesen 1985 frt 13 kr. és pedig 
0 felségétől 100 frt, Zólyom-vármegyétől 500 frt, z.-brezói kir. vas-
gyár igazgatóságától 250 frt, kir. erdőigazgatóságtól 677 frt stb. 
1070 frt 87 krt az egyház pótol. Libetbányán: a község 9 frtot 
adott szorgalmas tanulóknak. Felsö-Micsinye: templomát zsindelylyel 
újra fedette 262 frt 97 kr. kiadással. Ocsova: adósságából 100 frtot 
törlesztett, egyesektől 100 frtot kapott. Osztrolúka: templom, paplak 
és iskola körüli javításokra 165 frtot s a paplak udvarán uj kút 
ásatására 85 frtot költött. Özv. Osztroluczky Gézán é az egyháznak 
10 frtot, a lelkész szintén 10 frtot s mások 15 frtot adtak. Baczúr 
uj iskolaházat vett kerttel s regálé joggal együtt 2000 frton s adós-
ságából 120 frtot törlesztett. Dobó: templom és iskola körüli javí-
tásokra 45 frtot adott ki s templomi csillárt szerzett 77 frton. 
G.-Berzencze és Kecskés: a paplak melléképületeit újból fedette 
45 frton. Tóth-Pelsöcznek: nt. Pékár Lajos tamásii ev. lelkész és 
neje sz. Geduly Ottilia 75 frt értékű selyem oltári és szószéki terí-
tőt ajándékoztak; a konfirmandusok s egyes hivek adománya 119 frt 
86 kr. Pónik: paplak s iskola javítására 118 frt 8 krt fordított, 
adósságából 1000 frtot letörlesztett; kapott pedig a községtől 
1200 frtot, a megyétől közmunka-elengedés czimén 116 frtot, póniki 
és lehotai hívektől 250 frtot, egyéb adományokban 60 frt 58 krt. 
Badvány: paplak és tanítólak javítására 163 frt 78 krt költött; B. 
Nyáry Béláné sz. Radvánszky Mária bárónő szegény gyermekek 
tandijaként 30 frtot adományozott. F.-Peresény: az iskola javítására 
10 frtot fordított, Nagy-Szalatna: templom, parochia s iskola körüli 
kisebb javításokra 80 frt 55 krt adott k i ; adósságából törlesztett 
1086 frt 69 krt, kamatok s egyéb költségek fejében fizetett 217 frt 
54 krt. Csauder János gyetvai magánzó az egyháznak 100 frtot 
hagyományozott, — egyházi épületek javítására eszközölt gyűjtés 
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6 frt 92 kr, a lakodalmi alap — mely 161 frt 21 krból áll — 
6 frt 20 krral növekedett; nj templomi gyertyatartókra egyesek 
adakozása 5 frt, templomi viaszgyertyákra 6 frt 50 kr. Vámoson : 
Vágner Vilmos bányatanácsos 9 frtot adott szegény iskolás gyer-
mekek számára. Zólyomban a templomalap gyarapításához járul-
tak a kontirmandusok s egyesek 28 frt tal ; özv. Makoviczky 
Dánielné az egyháznak 100 frtot készpénzben és 300 • ölnyi rétet 
szinte 100 frt értékben hagyományozott. Zólyom-Lipcse adósságából 
letörlesztett 200 frtot; az egyháznak Bruchács Dániel 300 frtot, 
Kiss Dániel 100 frtot, Orauszky Mária 200 frtot, Holéczy Mátyás 
800 frtot, Balkovicz 20 frtot hagyományoztak. Zsibritó: a paplak és 
iskola javítására 25 frtot áldozott s azon kivül 40 frt adósságát 
törlesztette; Mlinár szül. Baltik Mária asszonytól kapott templomi 
csillárt 55 frt értékben. — Mindezen áldozatok kitesznek összesen: 
47,269 frt 26 krt. 
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1 Bács-Szeréin 32 62 34 5 7 3 , 4 7 8 90 92 1 3 , 5 0 4 8 0 2 8 2 9 — — 

2 Bánát . . . . 24 5 24 — 3 0 , 9 0 8 13 13 1 ,397 2 5 9 2 8 4 — 1 

3 Bars  6 8 0 5 2 3 , 0 4 9 4 4 1 5 1 2 3 2 0 — 1 

4 Békés . . . . 2 3 8 3 3 9 112 ,557 1 2 0 1 2 4 1 4 , 7 5 0 1 1 3 5 1007 3 6 

5 Budapest város 5 3 6 2 1 5 , 7 8 4 18 18 2 , 3 3 9 126 86 — 1 

6 Hont 32 18 32 3 2 3 , 0 1 4 49 51 2 , 9 7 0 2 3 2 2 1 2 2 

7 Nógrád . . . . 46 57 46 5 4 5 , 1 0 8 1 0 3 106 5 , 9 4 5 4 0 5 4 3 0 5 
/ 

— 

8 Pest megye . . 26 17 27 6 4 2 , 2 4 5 51 68 7 ,331 4 3 0 4 1 2 — — 

9 Zólyom . . . . 22 35 2 3 2 3 9 , 7 8 8 5 5 71 5 , 3 7 9 4 4 3 3 9 4 9 — 

Összesen 216 2 8 5 2 3 0 34 3 8 5 , 9 3 1 4 8 3 547 5 3 , 7 6 6 3 8 5 5 3 6 7 4 21 9 

•HÍ 
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Az esperességi és kerületi özvegy-árvaintézetek 
ál lapotának k imuta tása 1887-ben. 

Esperesség Tőke Szaporodás Nyug-
díjazottak 

száma 

Nyugdíj -
összeg Esperesség 

frt frt 

Nyug-
díjazottak 

száma 
frt 

Bács-szerémi lelkészi 1 3 , 0 2 1 4 2 3 16 1 , 0 7 3 
„ „ tanítói . 7 ,697 2 0 0 14 5 5 1 

Bánáti 1 5 , 7 3 7 6 5 0 1 3 9 5 2 
Barsi 1 , 9 2 8 8 4 2 1 0 0 
Békési 5 2 , 4 4 6 2 , 2 4 5 34 3 , 2 0 0 
Budapesti magyar-német 

egyházi . . . . . 6 8 , 5 3 0 3 , 6 2 9 6 1 , 0 6 1 
Honti lelkész-tanári , 1 1 , 7 6 0 98 8 6 8 0 

„ tanítói . . . . 4 , 0 6 7 5 8 1 8 1 8 0 
Nógrádi lelkészi . . . 2 6 , 6 7 5 7 0 3 12 1 , 2 6 0 

„ Bánóczy-féle 1 3 , 2 2 5 — 2 8 7 8 2 
,, tanítói 1 0 , 8 2 3 144 12 4 8 0 

Pestmegyei lelkészi . 4 4 , 6 0 1 3 , 7 0 6 1 3 1 , 1 8 0 
Zólyomi közös . . . . 1 8 , 6 3 8 9 2 1 

-
13 9 5 0 

Grenczner-féle . . . . 3 , 6 3 1 99 4 1 8 0 
Beszterczebányai helyi . 8 , 9 5 8 7 5 5 5 2 7 4 
Kerületi 6 3 , 8 3 9 6 , 3 1 6 29 1 ,444 

Összesen 3 6 5 , 3 7 6 2 0 , 5 5 4 2 1 8 1 4 , 3 4 7 

Ezek után magamat a főtiszt, kerületi gyűlés további jóakara-
tába tisztelettel ajánlom. 

Á közgyűlés püspök úrnak jelentését köszönettel fogadja 
és a jegyzőkönyvbe felvételét elrendeli. Hazafias fájdalmának 
és részvétének ad kifejezést Trefort Ágoston vallás- és köz-
oktatási miniszter úr elhunyta felett, a kinek a közmivelődés 
terén szerzett érdemeiért a kerület hálás elismeréssel tar-
tozik és felkéri püspök urat, hogy az elhunyt családjával 
tolmácsolja a kerület fájdalmát és részvétét. 

5. Olvastatott gr. Csáky Albin, vallás- és közoktatási minister 
úrnak a püspök úrhoz intézett átirata, melyben őt ministerré tör-
tént kineveztetéséről értesíti és nagybecsű támogatását kérh 

A közgyűlés a minister úr átiratát éljenzéssel fogadva, 
hazafias örömmel üdvözli a minister urat, s kijelenti, hogy 
őt hazafias működésében támogatni fogja, azon reményben, 
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6—11. hogy valamint a kerület tisztelettel viseltetik mások jogai 
iránt, ugy viszont egyházunk alkotmányos jogai a legvégső 
következésekig tiszteletben fognak tartatni. Egyúttal felkéri 
püspök urat, hogy a kerület üdvözletét és ez álláspontját 
a minister úrral közölni szíveskedjék. i 

6. Püspök úr előterjesztésének kapcsán a Zsedényi-alapból egy 
jutalomdíj kiosztása hozatott szóba. 

Elnöklő püspök úr azon kijelentése folytán, hogy az adott eset-
ben a segélyezett néptanítónak felette nyomasztó anyagi helyzete 
miatt történt eltérés a szabályoktól, és hogy a jövőben a szabályok 
meg fognak tartatni, 

a közgyűlés a felszólalás felett a napirendre tért. 

7 A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
kiküldetnek : Scultéty Ede úr elnöklete alatt Bujkovszky 

Gusztáv, Moravcsik Mihály, Vladár Viktor, Bexheft Ármin 
urak. A számadás felszerelten a kiküldött bizottság elnöké-
nek a közgyűlés szine előtt átadatott; jelentésük a jelen 
közgyűlés folyama alatt elváratván. 

8. A kerületi törvényszék és a kerületi fegyelmi bizottság az 
új perrendtartás szerint három évre megválasztandó lévén, 

a szavazatok átvételére Svehla János főesperes elnök-
lete alatt Böhm Károly, Vörös József, Csermák Kálmán, 
dr. Henszelmann Kálmán urak küldetnek ki, jelentésök 
ezen közgyűlés folyama alatt elváratván. 

9. A tanügyi bizottság tagjaivá 
Zsilinszky Mihály esp. felügyelő elnöklete alattDoleschall 

Sándor, Raab Károly, Schranz János, Jezsovits Károly, 
Benka Gyula, Batizfalvy István urak választatnak meg, 
jelentésök a jelen közgyűlés folyama alatt elváratván. 

10. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének elosztása tárgyá-
ban elnöklő püspök úr indítványára 

az esperességi felügyelő és főesperes urak felkéretnek, 
hogy bizottsággá alakulva, még a jelen közgyűlés folyama 
alatt véleményes jelentést adjanak arról, mikép volna ezen 
jövedelem az alapító levél czimei szerint megosztandó s az 
egyes czimeken belől, kik részesíttetnének javadalma-
zásban. 

A bizottság elnökévé elnöklő püspök úr kéretett fel. 

11. Olvastatik br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrnak a 
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püspök úrhoz intézett f. évi június 2. kelt átirata, melyben az egye-12-14. 
temes gyűlést f. évi október hó 10-ére egybehívja. 

Az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi 
elnökségeken és főiskolai igazgatókon kivül kiküldetnek 
Szontágh Pál, Büsbach Péter, Dubowszky Nándor, Cséry 
Lajos, Laszkáry Pál, Fabiny Gyula, dr. Henszelmann 
Kálmán, Okolicsányi Gyula, Städler Tófor, Hunfalvy János, 
Jeszenszky Dániel, Ivánka Imre, Králik Lajos, Laszkáry 
Gyula, dr. Matuska Péter, dr. Nagy Lajos, br. Podmaniczky 
Frigyes, dr. Pulszky Ágost, dr. Szedenits János, Vasskó 
Endre, dr. Vetsey István, Zsigmondy Pál, Zsigmondy Jenő, 
Bakay Péter, Doleschall Sándor, Moravcsik Mihály, Sárkány 
Samu, Scbranz János, Vladár Victor, Horváth Sándor, 
Scholcz Gusztáv, Haviár Dániel, dr. Andaházy László, 
Margócsy József, Sárkány János, Vajda Pál, Gömöry 
Oszkár, Schulcz Samu, Kosztolányi Aurél, Belcsák László, 
Vidovszky János, Gaal Jenő, Chóván János, Bujkovszky 
Gusztáv, Vladár Miksa, Láng Adolf, Kemény Mihály, 
Bierbrunner Gusztáv, Thébusz János urak. 

» 

12. Bemutattatnak a selmeczi ev. ker, lyceum iskolai kormány-
zatával megbízott választmány jegyzőkönyvei. 

A jegyzőkönyvekben foglalt intézkedések tudomásul 
vétetnek ; az előterjesztett költségvetés elfogadtatik; a kerü-
leti segély megszavaztatik s az építkezésből származó hiány 
fedezése megengedtetik a meglevő alapokból, a visszatérítés 
kötelezettsége mellett. 

13. A Hertelendy-falvai egyházközségnek azon folyamodásáról, 
melylyel a néki 0 felsége által adományozott 200 hold visszaenge-
dését kéri, jelenti a bánáti főesperes, hogy az mindekkoráig nem 
nyert elintézést. 

A közgyűlés ez ügyet nyilvántartja és felhívja a 
bánáti főesperest, hogy a jövő közgyűlésre az ügy állásáról 
Írásbeli jelentést tegyen. 

14. Olvastatik a Skolnik megbirálására kiküldött bizottság jelen-
tése, mely szerint ezen olvasókönyv át lett vizsgálva és átdolgozva. 

A közgyűlés ezen jelentés fölötti véleményadásra ki-
küldi Achim Ádám főesperes úr elnöklete alatt Doleschall 
Sándor, Jezsovits Károly, Falvay Antal, Händel Vilmos 
és Mockovcsák János urakat, figyelmöket az olvasókönyv 
új elnevezésére felhiva, jelentésöket a jelen közgyűlés 
folyama alatt elvárva. 
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-16. 15- Olvastatik a czeglédi Luther-alapítványra vonatkozólag 
a pestmegyei esperesség jelentése, mely szerint ez alap a lefolyt 
esztendőben 864 frt 2 krra szaporodott. 

Tudomásul szolgál. 

16. Bemutattatnak az alsó és felső tankerületi népiskolai bizott-
ságoknak az 1887—1888 iskolai évről szóló jelentései. 

Nagyméltósága és Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A négy esperességből álló alsó tankerület 1887 — 88-diki közokta-
tásügyéről szóló jelentésemet van szerencsém, az esperesi úton ren-
delkezésem alá bocsátott rovatos ivek és Írásbeli közlések alapján, 
némi visszatekintés kíséretében az előző tanév adataira, beter-
jeszteni. 

I. Tabella. 

A) Bács-szerémiesperesség 67,122, tavaly 2433-mal több 
B) Bánáti „ 31,122, „ 911-gyel kevesebb 

® | C ; Békési „ 111,344, „ 334-gyel 
" \ J)) Pestmegyei „ 41,159, „ 1086-tal több 

Összesen : 250,747, tavaly 2274-gyel több. 

£ •a 
tS3 m 

\ 
dl I 

Tanköteles volt: 

6—12 éves 13—15 éves 6—15 éves 
liú leány össz. nép. °|0 fiú leány össz. nép."/n fiú leány össz. nép. % 

A) 5425 5319 10744 16.0 1473 1548 3021 4 5 6898 6867 13765 205 
tavaly — 50 — 188 — 238 

B) 2062 1872 3934 126 751 696 1447 4 6 2813 2568 5381 17 2 
tavaly — 301 — 134 — 435 

ü) 7821 7548 15369 13 8 3212 2939 6151 5 5 11033 10487 21520 193 
tavaly — 480 + 57 — 423 

B) 3035 2964 5999 145 1128 1077 2205 5 3 4163 4041 8204 199 
tavaly — 38 — 183 — 221 

Össz. 18343 17703 36046 143 6564 6260 12824 5 1 24907 23963 48870 194 
tavaly — 869 — 448 — 1317 



Iskolába j á r t : 

helyben elemibe ismétlőbe idegen elemibe ideg. ismétlőbe felső v. polg. magánint. középtan. 

A) 4 9 6 2 + 4915 ~ 9877 1016 + 1010=2026 8 4 + 8 4 = 168 4 f 5 = 9 3 + 4 = 7 28 + 1 6 = 44 3 9 + 1 = 40 

B ) 1881+ 1 7 1 4 = 3595 3 2 2 + 3 2 3 = 645 6 4 + 5 2 = 116 2 + 1 = 3 1 7 + 1 5 = 32 36H = 36 70H = 70 

G) 7 1 9 9 + 6584=13783 8 0 1 + 807=1608 459 + 565=1024 267 + 1 6 = 2 8 3 6 3 + 9 8 - 1 6 1 {-16= 16 1 8 3 + — = 1 8 3 

D) 2 7 6 5 + 2 7 1 1 = 5476 8 8 8 + 913=1801 5 1 + 3 2 = 83 11 + — = 11 1 1 + 7 = 18 4 + 1 0 = 14 32-f = 32 

Ossz. 16807 + 15924=32731 3027 + 3053=6080 658 + 733=1391 284 + 2 2 = 3 0 6 9 4 + 1 2 4 = 2 1 8 6 8 + 4 2 = 1 1 0 3 2 4 + 1 = 3 2 5 

Iskolába járók főösszege: Iskolába nem járt • 

fiú leány össz. léleksz. % tanköt. % tavaly járt fiú leány összesen tanköt. 

4 6136 6035 12171 18*1 88-4 464 minus 4 762 832 1594 11-6 

B) 2392 2105 4497 14-4 83-5 362 „ B) 421 463 884 16-5 

0) 8972 8086 17058 15-3 79-2 516 „ C) 2061 2401 4462 20-8 

V) 3762 3673 7435 18-0 90-6 104 „ B) 401 368 769 9-4 

sz. 21262 19899 41161 16-4 84-23 1446 minus Összesen : 3645 4064 7709 15-77 
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Félnapi mulasztás volt: 

Ä) 46025, esik minden elemi iskolásra 4*6 
B) 46162, „ „ „ „ 12-8 
G) 227549, „ „ „ 16-5 
B) 69745, „ „ „ „ _ 12-7 

Összesen : 389481, ebből esik egy-egy elemi iskolásra 11*9. 

Mulasztás-bírságolási esetek: 

A) 77, B) 165, G) 690, D) 173, összesen 1105, mult évben 
481-gyei kevesebb. 

Elemi iskolába idegen gyermek járt: 

A) fiu 112, leány 73, összesen 185 
B) „ 105, 77 50, 77 155 múltévben 2 7 5-tel 
G) ,7 261, 17 135, 77 396 kevesebb. 
B) „ 148, 77 100, 77 248 

Össz. fiu 626, leány 358, összesen 984. 

Ezen táblázathoz következő észrevételeim vannak: 
1. A lélekszámra vonatkozólag Bács-Szerém nagy apadásban 

lett előtüntetve, azon értesítés csatolásával, hogy a szórványok és 
tanító nélküli filiák lélekszáma — nem tudom mi okból — nincsen 
benfoglalva. Bánát a tavalyinál tetemesen nagyobb összegben mutatja 
be lélekszámát. Békés lélekszáma a dekánusok felszámítása szerint 
valamivel kisebb összeget hoz ki annak valóságos főösszegénél. 
Pestmegye lélekszáma ezernél nagyobb apadásra mutat egy év alatt, 
mit alkalmasint hiányos felszámításnak kell tulajdonítani. 

2. A tankötelesek, úgy az elemi, mint ismétlő kötelezettekre 
nézve, általán nagyobb számokban van feltüntetve ez idén, kivéve 
Békés 13—15 éves tanköteleseit, kik 57 számnyi apadással vannak 
bemutatva, — annyira, hogy a két jellegű tankötelesek főösszege 
az alsó tankerületből 1317-nyi számapadást mutat egy év alatt. Ennek 
folytán az arányszámok az összes tankötelezetteknél esperességek 
és osztályok szerint kedvezőbbek, s Békés- és Pestmegye tanköte-
lezettjeinél kielégítőknek vehetők, Bánátnál kevésbbé, Bács-Szerémnél 
legkevésbbé, minek okát az 1. sz. szerint bevallott hiányos lélek-
szám-adatban kereshetjük. A valóságnak kevésbbé felelnek meg a 
13—15 éves tankötelesekről szóló számok s az ezek alapján kive-
tett arányok, mely tekintetben Békés adatai a valósághoz legköze-
lebb állóknak látszanak. 
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3. Bácsban ez idén több egyh. elemi és ismétlő iskolás volt, 16. 
mint az előző tanévben; ellenben a többi jellegű iskolák látogatói-
nak számai mind kisebbek az előbb mult tanéviekéinél. Bánátban 
az egyh. elemi, az ismétlő iskolák és magánintézetek tanulói nagyobb 
számokat tesznek ki, mint tavaly; míg az idegen elemi- és ismétlő 
iskolák, valamint a felső- v. polg. iskolák és középiskolák látoga-
gatói kisebb számokban lettek bemutatva. Békésben a m. tanévben 
több tanköteles járt az egyh. ismétlő, idegen elemi, ideg. ismétlő, 
felső- v. polgári iskolákba és középtanodákba; míg az egyh. elemi 
iskolák és magánintézetek tanítványai kisebb számokkal fordulnak 
elő, mint az 1886—-87-ki tanévben; — lehet, hogy itt, vagy ott a 
tanulók száma nem az illetékes rovatba lett bevezetve. Pestmegyé-
ben is az egyh. elemi iskolások száma némi apadást mutat, ugy 
szintén az idegen ismétlőké és felső- v. polg. iskoláké is ; ellenben 
nagyobbak az egyh. ismétlő, idegen elemi iskolák, magánintézetek 
és középtanodák tanítványainak számai. 

4. Ha a négy esperesség iskolába járt tanköteleseinek főösszegét 
veszszlik szemügyre, látjuk, hogy egyh. elemi iskoláinkba a szóban 
lévő tanévben 443-mal több, az egyh. ismétlőkbe 814-gyel több, az 
ideg. elemiekbe 53-mal több, az ideg. ismétlőkbe 142-vel több, a 
felső- v. polg. iskolákba 35-tel több, a magánintézetekbe 107-tel 
kevesebb és a középtanodákba 66-tal több járt, mint az előző tan-
évben, tehát minden jellegű iskolákba több, kivévén a magán-
intézeteket. 

5. Következéskép ez évben 1446-tal több tanuló járt az isko-
lákba, vagyis 84*23 °/0-a az összes tanköteleseknek; minek ellenében 
7709 tanköteles nem részesült az iskolázás áldásában, vagyis 15*77 
°/0-a a tanköteleseknek, esvén ezek legnagyobb része köztudat sze-
rint az ismétlő iskolákba utasítottakra, melv adatok az 1886—87-ki 
arányokhoz viszonyítva közoktatásügyünknek eléggé örvendetes álla-
potára mutatnak, kiváltkép ha megengedjük, hogy a tankötelesekül 
felvettek számából többen járhattak a vidéken egy vagy más jellegű 
iskolába, kiket az illető dekánusok rovatos iveikbe fel nem vehettek. 

6. Á félnapos mulasztások számösszegei viszonyítva az elemi 
tanulók számaihoz, egymástól felette elütök, annyira, hogy míg 
Bácsban 4 6, Pestmegyében 12*7, Bánátban 12*8, addig Békésben 
16*5 mulasztás esik egy-egy iskolásra; mi csakis onnan magyaráz-
ható ki, hogy a tanítók nem mindenütt egyformán jegyezték, vagy a 
dekánusok nem egyöntetűen vették fel az igazolt és nem igazolt 
mulasztásokat. Azért kívánatos volna, hogy minden tanító, dekánus 
az összes évi mulasztásokkal számolna be. A megnevezett 3 esprsg 
kimutatott nagy száma a mulasztásoknak onnan magyarázható ki, 
hogy a volt tél szokatlanul erős és havas volt s hogy több egyház-
ban nem egy iskola hosszabb-rö idebb időre járvány-betegségek 
miatt hatóságilag zárva tartatott. 
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7. A mulasztás-bírságolási esetek száma a m. tanévben ismét 
szaporodott, még pedig 481-gyel, mi vagy arra enged következtetni 
hogy ez esetek előbbi években nem mindenütt voltak számbavéve; 
vagy arra, hogy a bírságolás több helyen ez idén először lett alkal-
mazásba véve. Mert különben tapasztalati tény, hogy a törvények 
szigorú alkalmazása a bírságolási esetek számát évről évre apasztja. 

8. Iskoláinkba idegen illetőségű vagy vallású gyermek ez évben 
275-tel jár t több, mint az előző évben, mely többleti szám, a hol 
nem volt akadályául az iskola egyházias tevékenységének, annak 
életrevalósága és vonzó ereje felől tesz megnyugtató tanúságot. 

II. Tabella. 

Tanító volt: 

képesített nem képesített rendes segéd 

4 83 6 85 4 

B) 33 2 33 2 
0) 101 26 100 27 

D) 64 5 53 16 

Összesen : 281 39 271 49 

Iskola: 

egyh. közs. v. állami egyh. tulajd. bérelt jó rosz épült javíttatott 

A) 58 31 57 1 52 6 6 7 
B) 15 20 15 — 13 2 2 7 
G ) 124 2 108 17 104 22 3 54 

V) 50 1 50 — 46 4 3 14 

Össz. 247 54 230 18 215 34 14 82 

Az iskolánál volt: 

tanterem tanítólak faiskola testgyakorló 

4 8 9 6 2 1 3 8 

B) 1 5 1 3 — 1 

V) 1 2 6 1 2 5 3 5 9 

B) 6 9 4 9 1 3 7 

Össz. 299 249 61 25 
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Taneszközök: 16. 

4 
B) 
O) 
B) 

Össz. 

irótábla 

145 
21 

215 
124 

505 

fali 
olv. tábla fali térkép földgömb 

642 194 45 
250 49 7 

1787 351 65 
813 151 37 

3492 745 154 

term. kötet 
r. eszk. term. tani könyv 

749 228 1300 
62 17 121 

1211 410 2360 
806 207 1624 

2828 862 5405 

4 
B) 
O) 
B) 

Az iskolák jövedelme: 

készpénzben 

35256.— 
4049.40 

41366.23 
28128.91 

Összesen : 108800.54 

terményekben 

10699.— 
2135.— 

39481.— 
16757.29 

69068.29 

összesen 

4 5 9 5 1 . -
6184.40 

80847.23 
44886.20 

177868.83 

A) 
B) 
C) 
V) 

Ezen jövedelem források szerint kimutatva: 

ingatl ért jöved. tőke kamat tandíj állami közs. egyh. egyéb össz. 
1 2 3 6 3 0 - 7 9 8 0 . - 1 9 9 0 0 . - 1 4 9 2 . - 5 5 0 . - - 12478 . - 23320.- 131 - 45951 . -

8 4 0 0 - 3 1 7 - - - 110.80 - - 5356.60 4 0 0 . - 6184.40 
358190 - 16816. - 3 8 1 6 . - 2 9 0 . - 4 6 6 8 . - 7 2 0 . - 3 7 1 3 . - 52094.60 2563.63 80847.23 
189822.- 10904.60 7 9 0 5 . - 632.401911.68 - 1571.75 28515.56 1350.21 44886.20 

Össz. 680042 - 36017.6031621.- 2414.40 7240.48 7 2 0 . - 17762.75 109286.76 4444.84 177868.83 

Az iskolák kiadása: 

rend. tanítók segédtan. 

A) 39823.— 472.— 
B) 5143.40 — .— 
C) 68657.30 2441.— 
D) 28977.88 3294.32 

javítás tanszerek egyebek összesen 

2189.— 425.50 2807.50 45717.— 
305.— 62.— 674.— 6184.40 

3330.31 1029.62 1979.— 77437.23 
9885.03 367.45 2153.90 44678.58 

Össz. 142601.58 6207.32 15709.34 1884.57 7614.40 174017.21 

Pénzbeli maradvány : 

A) 234. - B) —.—, C) 3410.—, D) 207.62, összesen 3851.62. 
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Átlagos kiadások: 

egy elemi isk. fent. rendes tanító segédtanító egy elemi tanulóra 

4 513 frt 67 kr. 468 frt 50 kr. 118 frt — kr. 4 frt 61 kr. 
B) 412 „ 29 « 342 „ 88 „ ? 1 11 72 ii 
G) 624 „ 49 M 686 „ 57 „ 90 „ 40 V 5 11 61 a 
B) 893 „ 57 11 546 „ 75 „ 205 „ 89 11 8 11 15 a 

Átalán 625 frt 92 kr. 500 frt 35 kr. 132 frt 09 kr. 5 frt 31 kr. 

Átlag esik tanuló: 

egy elemi tanítóra 

A) 110-9 
B) 102-7 
G) 108-5 

B) 79-3 

egy tanteremre 

110-9 

=102-2-
239-6 
109-3 

79-2 

> =109-4 

ide nem számítva az idegen illetőségű és vallású tanulókat. 
r 

Észrevételeim ezen II. táblázathoz ezek: 
1. A tanítók minősítvényére és jellegére vonatkozó számadatok 

ezúttal egybevágók. 
2. Az iskolák jellegére, azok tulajdonosaira és minőségére vo-

natkozó számadatok a keresztpróbát, némi csekély kivétellel, kiállják. 
Ennél örvendetesebb adat, hogy ez évben 16 iskola épült és 82 
javíttatott, szemben a mult tanévi 4-gyel, illetve 80-nal. 

3. Tanterem ez évről 11-gyel, faiskola 2-vel, testgyakorló 3-mal 
több lett bemutatva, mint az előzőről ; ellenben tanitólak 3-mal 
kevesebb. 

4. A taneszközök összes rovatai némileg nagyobb összegekkel 
töltvék ki, kivévén a természetrajzi eszközök rovatát, mely Bánátban 
és Békésben némi apadást mutat. 

5. A községi iskolák számadatai, hol részben, hol pedig egé-
szen hiányzanak a rovatokból, — pedig ez iskolák száma különö-
sen Bács-Szerémben 31, Bánátban 20, ez utóbbi esperességben 5-tel 
nagyobb, mint az egyháziaké. 

6. Szintén hézagosak és hiányosak több helyen az iskolák 
jövedelmeire és kiadásaira vonatkozó számadások, minek természe-
tes következménye, hogy az átlagos kiadási elszámolás is csak meg-
közelítő lehetett. 

7. Az iskolák ingatlan vagyon-értéke és tőkéi tetemesen na-
gyobb összegeket tüntetnek fel ez évről, mint az elmúltról, vala-
mint a bevétel és kiadás részletes számtételei is feltűnően nagyob-
bak, mely összegek ilyen gyors emelkedése az áldozatkészség meglepő 
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emelkedéséről tanuskodnék és sokszoros örömre jogosítaná fel az 
egyházkerületet, ha azok teljes hitelessége minden kétséget kizáró 
volna. Annyi áll, hogy ez adatok ingatag volta mellett is tanügyünk 
örvendetes gyarapodása évről évre félreismerhetlen, anélkül, hogy 
azon állítást koczkáztatni merném, mikép már a lehetőség határát 
elértük volna. 

Általán állíthatom, még pedig közvetlen tapasztalataim és az 
illetők kezeimnél lévő írásbeli biztosításai alapján, hogy mindazok-
nál, kik közoktatásunk szent ügyét tanítva-nevelve, vagy ellenőrizve 
és szabályozva előbbre vinni hivatvák, élénk, éber és kitartó a 
figyelem arra nézve, hogy az adott viszonyokat mérlegelni tudó mél-
tányos követeléseknek, szemben az egyházzal és az állammal hova-
tovább mindjobban megfelelhessenek. A birság-pénzek az iskolák 
bővebb felszerelésére fordíttatnak; kifogás alá eshető tankönyvek 
nem türetnek ; az egyházkerület magyar olvasókönyve hol behozva, 
hol ajánlva lett; az ev. egyházias érzület a magyar hazafiassal 
egyenlő mérvű gondos ápolásban részesül fokozatos haladványokban, 
nevezetesen a magyar nyelvnek terjesztése körül is nem-magyar 
ajkú iskoláinknál, mely nemzeti közkincsünk sok, kivált felsőbb 
osztályú iskoláink több és több tantárgyánál tannyelvül szolgál. 

Több oldalról hangoztatott figyelmeztetés folytán végül azon 
kérelmem kifejezését csatolom évi jelentésemhez, méltóztassék a tabel-
lák újra nyomtatásánál a mulasztások és bírságolások felvételére 
szánt rovatok feliratának helyesbítéséről gondoskodni akkép, hogy 
azok fejezetei határozottan a félnapi mulasztások és bírságolási ese-
tek bevezetésére utalják az illetőket, — ki is mély tisztelettel ma-
radtam a nagyméltóságú és főtisztelendő közgyűlésnek 

Szarvason, 1888. október hó l- jén 
alázatos szolgája: 

Áchim, Ádám, 
alsó-tankerületi elnök. 

Nagyméltóságú s Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

A felső tankerülethez tartozó öt esperesség tanügyi viszonyairól 
van szerencsém a következő statistikai kimutatást tiszteletteljesen 
beterjeszteni: 

1. Tanköteles gyermek volt: 
6 - -12 é v e s 1 3 - -15 é v e s ö s s z e s e n 

fiú leány összesen fiú leány összesen fiú leány össz. 
Barsban 143 168 311 78 67 145 221 235 456 
Budapesten 1192 1018 2210 576 432 1008 1768 1450 3218 
Hontban 1304 1232 2536 484 481 965 1788 1713 3501 
Nógrádban 2662 2627 5289 912 943 1855 3574 3570 7144 
Zólyomban 2526 2490 5016 924 912 1836 3450 3402 6852 

Összesen : 7827 7535 15362 2974 2835 5809 10801 10370 21171 
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Összehasonlítván a tankötelesek számát a lélekszámmal, esik: 

Barsban 2951 lélekre 456 tk. 
Budapesten 17291 » 3218 » 
Hontban 22695 > 3501 » 
Nógrádban 44802 » 7144 » 
Zólyomban 39599 » 6852 -

vagyis 100 lélekre 

Átlag 127338 lélekre 21171 tk., vagyis 100 lélekre 
1886/7-ben 122887 21972 » 

154 
186 
15-4 
159 
173 

165 
178 

1886 -87-ben 14-9 
28-1 
154 
16 1 
175 

Azon körülményből, hogy — Budapestet kivéve — a lélek-
szám és a tankötelesek közötti viszonyszám már alig változik, azt 
lehet következtetni, hogy a tanköteles gyermekek kimutatása már 
meglehetős pontossággal eszközöltetik. 

2. Ezekből járt: 

h e l y b e n i d e g e n 

elemi ism. ism. 
felső 

magán 
közép járók 

elemi ism. elemi ism. v. polg. magán iskolába összesen n . i . százaléka 
Barsban 149 42 112 2 15 16 32 368 93 80-7 
Budapesten 509 — 1152 217 429 219 455 2981 237 92 6 
Hontban 2442 781 138 96 48 9 40 3454 47 986 
Nógrádban 4878 994 85 26 41 35 59 6118 1026 856 
Zólyomban 4490 1464 417 200 44 4 75 6694 158 976 

Átlag 12368 3281 1904 541 577 283 661 19,615 1561 92 6 

Az iskoláztatás, kivéve Barsot, a hol azt megjavítani, részint 
az iskolák hiánya, részint a nép szegénysége miatt nem áll az es-
peresség hatalmában, általában javult. Első helyen áll tankötelesei-
nek 98'6 százalékával ismét Hont, a másodikon 97*6 százalékkal 
Zólyom, a harmadikon 92*6 százalékkal Budapest, a negyediken 
85-6 százalékkal Nógrád ; az utolsót csak 80 7 százalékkal Bars 
foglalja el. 

3. A polgári iskolák növendékeinek száma ismét nőtt 72-vel, 
de szaporodott a középiskolások száma is 192-vel. Jár t pedig a 
polgári iskolába: Barsban 4'7 (tavaly 3*6), Budapesten 14-3 (tavaly 
13-6), Hontban 1-3 (tavaly .1-6). Nógrádban 0*6 (tavaly 0 4) Zó-
lyomban 0'6 (tavaly 0 3 ) ; középiskolába: Barsban 8'6 (tavaly 6"4), 
Budapesten 15*2 (tavaly 9), Hontban 1*1 (tavaly ugyanannyi), Nóg-
rádban 0 9 (mint tavaly), Zólyomban 0'8 (tavaly l - l ) . 

4. Idegen illetőségű (vallású) gyermek járt iskoláinkba: Bars-
ban 42 ( + 3 ) , Budapesten 409 ( + 1 9 ) , Hontban 165 (—10), Nóg-
rádban 313 (—3), Zólyomban 163 (—16), összesen 1092 (—7). 

5. Félnapi mulasztás volt 105,7,55 ismét 453-al kevesebb, mint 
azelőtt; még pedig Barsban 1634, Budapesten 227 (?), Hontban 
38,949, Nógrádban 23.372, Zólyomban 41,573. Esik pedig Barsban 
egy tanulóra 8 (—7), Budapesten minden 5 tanulóra 2, Hontban 
egy tanulóra 12 ( + 4 ) , Nógrádban 3 (úgy mint tavaly), Zólyomban 
7 (tavaly is annyi) félnapi mulasztás. 
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6. A fent kimutatott, saját iskoláinkat látogatott tanulók körül 16. 
működött tanítók: 

képesített nem kép. rendes segédt. összesen 

Harsban 5 (—1) — 5 (—1) - 5 (—1) 
Budapesten 23 (—5) 4 ( + 4) 18 9 (—1) 27 (—1) 
Hontban 45 (—1) 7 ( + 1) 48 ( + 1 ) 4 (—1) 52 
Nógrádban 95 ( + 3 ) 1 6 ( + 1) 106 ( + 3 ) 5 ( + 1 ) l l l ( + 4 ) 
Zólyomban 55 ( + 2) 16 52 (—4) 19 ( + 6 ) 71 ( + 2) 

Összesen 223 (—2) 43 ( + 6) 229 (—1) 37 ( + 5 ) 266 ( + 4) 

A tanítók száma növekedett négygyei, de nem örvendetes irány-
ban. Míg ugyanis a képesített tanítók száma 2-vel kisebb, addig a 
nem képesítetteké 6-tal nagyobb, mint tavaly. 

7. Iskola volt: 

saját iskoláink közül 
egyházi állami közs. jó rosz karban 

Barsban 5 4 1 4 — 
Budapesten 8 8 — 8 
Hontban 52 ( + 1) 51 ( + 3 ) 1 43 ( + 1) 8 ( + 2) 
Nógrádban 107 103 4 93 (—3) 10 ( + 3) 
Zólyomban 56 (—3) 56 (—3?) — 50 (—4) 6 ( + 1 

Összesen 228 ( - 2 ) 222 6 (—2) 198 (—6) 24 ( + 6) 

Uj iskola épült 3, (Budapesten 1 tanterem, Hontban 2), javít-
tatott 23, még pedig Budapesten 6, Hontban 3, Nógrádban 12, 
Zólyomban 2. 

8. Ezen iskolákban volt: 

tanterem tanítólak faisk. testgyak. 

Barsban 5 5 1 ( - 1 ) 1 

Budapesten 1 8 1 0 ( - 1 ) — 2 

Hontban 5 4 (-Í 1 ) 4 5 ( - 1 ) 4 7 ( + 3 ) 2 8 ( + 2 ) 

Nógrádban 1 0 1 ( — 2 ) 1 0 1 ( - 1 ) 5 7 ( - 2 ) 2 ( - 1 ) 

Zólyomban 7 2 ( + 1 ) 5 8 ( + 1 ) 4 7 ( + 1 ) 8 

Összesen 2 5 0 2 1 9 ( — 2 ) 1 5 2 ( + 1) 4 1 ( + 1) 

Összehasonlítva a saját iskoláinkat látogatott növendékek számát 
a tanítók és tantermek számával, esik átlagosan : 

4 
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egy tanítóra egy tanteremre 
Barsban 47 47 
Budapesten 37 55 
Hontban 60 57 
Nógrádban 52 58 
Zólyomban 83 82 

Átlag 60 64 tanuló. 

9. Taneszközök: 

iró t. fali olv. t. fali térk. földg. termr. eszk. termt. cszk. könyvt. köt 
Barsban 6 75(— 6) 17(— 3) 6 560(4- 57) 76(4- 3) 9 6 ( - 6) 
Budapesten 29 (4 1) 477 (4 50) 4 6 ( 4 1) , 10 1153(4969) 2 2 ( - 6) 1648(—309) 
Hontban 73(— 1) 1238(— 22) 181(—10; 50 2006(4 5) 160(-73) 4364(4446) 
Nógrádban 138 2154(4 59) 223(413) 79(—2) 1783(- 184) 161(—15) 3163(4552) 
Zólyomban 102(—13) 1394(4236) 180(4 1) 51(41) 1211(4 81) 326(424) 1476(4 20) 

Összesen 348 5334 647 * 196 6713 745 10747 
— 13 4 513 4 2 4 1 4 928 — 70 4 703 

A taneszközök gyarapodása, különösen a könyvtárakat illetőleg 
örvendetes tudomásul vehető! 

10. Az iskolai vagyon igy lett kimutatva: 

Barsban 
Budapesten 
Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

Összesen 

ingatlan 
frt 

9300(+ 700) 
63100(+13100) 
58447(— 5327) 

102990(+ 2230) 
53035(—19560) 

286872 
— 8 8 5 7 , 

tőkepénz 
frt 

635(4- 1) 
487 70(—7730) 

9758(4- 340) 
5547(—1195) 
3137(4 680) 

összesen 
frt 

9935(4- 701) 
111870(4- 5370) 

68205(— 4987) 
108537(4- 1035) 

56172(—18880) 

67847 
- 7904 

11. Az iskolák jövedelme: 

354719 
- 16761 

készpénzb. terményekb. össszesen 

Barsban 1400 frt 1187 frt 2587 frt ( + 103) 
Budapesten 27568 V 6983 » 34551 ii ( + 6645) 
Hontban 12206 11 11756 ii 23962 ii ( + 1605) 
Nógrádban 9626 n 23584 n 33210 ii (— 464) 
Zólyomban 23113 ii 10240 ii 33353 ii (—2081) 

Összesen 73913 frt 53750 frt 127663 frt 
4- 1239 « + 4569 ii + 5808 ii 
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Származott pedig ezen jövedelem a következő forrásokból: 16. 

ingtlb. tökep. tand. állami 
s e 

községi 
er é 1 v 

egyliázi 
b ö 1 

egyebekb. összesen 

Barsban 747 frt 44 frt 180 frt — frt 127 frt 1303 frt 186 frt 2587 frt 
Budapesten76710 .. 2746 „ 15521 „ 4900 „ 4104 570 „ 34551 .. 
Hontban p 56Ö8 ,. 590 „ 2959 „ J> 2839 „ 10654 1312 „ 23962 
Nógrádban ; 9874 „ 290 „ 5547 „ 295 „ 955 „ 14255 .. 1994 „ 33210 .. 
Zólyomban 3588 „ 179 „ 5962 „ 8536 „ 14232 ,. 856 .. 33353 .. 

Összesen 26527 frt 3849 frt 30169 frt 295 frt 17357 frt 44548 frt 4918 frt 127663 frt 
- f 5697 — 74 „ -F 1763 .. -F145 ... 1508 „ — 1770 , F1555 .. + 5808 ,, 

12. Kiadás. 

rend. tan. fiz. segédt. javítás tanszer egyebek összesen 

Barsban 2 1 9 8 frt — frt 4 0 frt 3 4 frt 5 4 frt 2 3 2 6 f r t 

Budapesten 1 7 4 7 5 r 6 6 8 0 „ 1 1 6 5 „ 9 0 0 „ 8 3 3 1 „ 3 4 5 5 1 „ 

Hontban 1 9 8 7 2 » 4 0 0 „ 2 0 0 3 2 0 5 „ 1 4 8 2 „ 2 3 9 6 2 „ 

Nógrádban 3 1 6 5 8 3? 2 3 2 „ 5 3 0 ,. 9 8 „ 6 9 2 „ 3 3 2 1 0 „ 

Zólyomban 2 6 3 6 9 2 8 5 3 „ 2 1 2 6 „ 1 3 1 „ 1 8 7 4 „ 3 3 3 5 3 ,, 

Összesen 97572 frt 10165 frt 5864 frt 1368 frt 12433 frt 127402 frt 
— 4844 „ + 3 5 5 0 „ + 8 „ —351 „ + 7 4 1 4 ,, + 5 7 7 7 „ 

Ezen kiadásokból esik: 

egy iskolára egy rendes tanítóra egy segédtanítóra egy tanulóra 

Barsban 581 frt 366 frt — frt 8 frt 79 kr. 
Budapesten 1919 33 970 742 33 34 33 31 33 

Hontban 469 33 414 33 100 33 7 33 67 33 

Nógrádban 322 33 298 33 46 31 5 35 65 33 

Zólyomban 595 33 507 33 150 33 5 33 60 33 

Átlag 573 frt 426 frt 274 frt 7 frt 89 kr. 

A magyar nyelv taníttatásában elért eredményt illetőleg meg-
nyugtató, sőt örvendetes jelentések érkeztek be. A nem magyar ajkú 
községekből, a hol a gyermek az iskolán kivül magyar szót nem 
hall, felhangzanak ugyan még mindig a panaszok a tanítók részé-
ről, hogy nagy nehézségekkel kell küzdeniök, de tanítóink kitartó 
buzgalommal teljesítik e tekintetben hazafiúi kötelességüket. Barsban 
a tót ajkú iskolákban is némely tantárgyak magyarúl taníttatnak. 
A budapesti esperesség iskoláiban, kivéve a kerepesúti iskolát, hol 
négy tantárgy magyarúl taníttatik és a rádi iskolát, hol csak a val-
lástant tanulják a gyermekek anyanyelvükön, magyar a tannyelv. 
A Jionti esperesség nem tartotta szükségesnek, hogy e tárgyban 
külön jelentést tegyen; fel kell tennünk, hogy ott e részben is, a 

4* 
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mint általában sok gond fordíttatik a tanügyre, minden rendben van. 
Á nógrádi esperesség kiváló haladást és eredményt jelez s kiemeli 
a tanítóknak e részbeni elismerésre méltó igyekezetét. A zólyomi es-
perességböl részletes jelentés szokott beérkezni az egyes iskolák 
külön osztályozásával. Általában örvendetes a haladás. Taníttatik a 
magyar nyelv az esperesség összes iskoláiban, a mindennapi és is-
métlő tanfolyamokban egyaránt úgy terjedelemre, mint az eredményre 
nézve fokozódó sikerrel. Azon iskolák száma, a hol a magyar nyelv 
nemcsak mint tantárgy, hanem mint tannyelv miveltetik, évről évre 
növekszik. 

Az olvasó könyv minél tovább, annál több tért hódít. Nógrád a 
szegény nép közötti lassú terjedésének okául magas árát hozza fel; 
de a főesperes úr azon reményének ád kifejezést, hogy e bajon is 
valószínűleg segítve lesz, a mennyiben kilátás van, hogy a nógrád-
megyei „nemzeti intézet", mely nemcsak a tanítók közt jutalmakat 
szokott kiosztani, hanem magyar abc- és olvasó könyvek terjesztését 
is tűzte ki egyik feladatáúl, reá lesz birható, hogy jövőben más 
könyvek helyett a kerületi olvasó könyv terjesztése körül nyújtson 
az esperességnek segédkezet. 

Végre legyen szabad a nm. és ft. kerület figyelmét egyik nóg-
rádmegyei körnök úr azon jelentésére fordítani, mely szerint a podre-
csányi község a faiskolát a maga czéljaira fordítja Attól tartok, 
hogy ez nem egyedüli eset. A faiskolák fontosságát, akár nevelés-
tani, akár nemzetgazdasági szempontból, tagadni nem lehet. Tiszte-
lettel kérem ennélfogva, hogy a nm. és ft. kerületi gyűlés az espe-
rességeket felhivni méltóztassék, hogy ezen ügyet figyelmükre 
méltassék s ne engedjék, hogy a faiskolák eredeti rendeltetésüktől 
elvonassanak, illetőleg ezen ügyről a jövő évben külön jelentést 
tegyenek. 

Kelt Körmöczbányán, 1888. szept. 11-én. 

Raab Károly, 
felső tankerületi biz. elnök. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek és a jegyző-
könyvbe felvétetnek; Áchim Ádám és Raab Károly főes-
peres uraknak a kerület közgyűlése köszönetet mond fára-
dozásaikért és a jelentések ügy buzgó egybeállításáért. 

A felső tankerületi jelentés kapcsán tudomásul vétetik 
a nógrádi főesperes azon jelentése, hogy a szolgabírói 
hivatalnál megtörténtek a kellő lépések az irányban, mikép 
a podrecsányi faiskola rendeltetésétől el ne vonassék és a 
községi tagok által magán czéljaikra fel ne használtassák. 

Az alsó tankerület jelentése kapcsán elrendeli a köz-
gyűlés, hogy az óramulasztás és bírságolás rovatai a laj-
stromok ujjányomatásánál helyesebb felirattal ellátandók. 
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17. Olvastatik a felső- és alsó tankerület népiskolai bizottságai-1 
nak jelentése a nekik bírálatra kiadott népiskolai tankönyvekről, 
valamint a zólyomi népiskolai tantervről. 

A kerület közgyűlése a zólyomi esperesség tanterveit 
helyeslőleg tudomásul veszi; Szebesta Károly magyar tör-
ténetét a kerület tankönyvei közé fel sem veszi, és a 
Komáromy Lajos, Lakits Vendel és Péterfy Sándor által 
kiadott képes magyar olvasó-könyvet, tekintettel a kerületi 
olvasó-könyvre nézve a Hornyánszky Viktor kiadó czéggel 
kötött szerződésre, csak magántanítóknak magánhasználatra 
és a fővárosi népiskoláknak ajánlhatja. 

18. Bemutattatnak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe-
riumnak és egyéb hatóságoknak a lefolyt esztendőben a püspök úrhoz 
intézett következő leiratai : 

1. 1887. október 1. 1830. ein. sz. Szabályozza a középiskolai 
tanulóknak szóló postaküldemények kézbesítését. 

2. 1887. szept. 24. 38,201. sz. Megküldettek az intézetekre 
vonatkozó táblázatok. 

3. 1887. szept. 28. 38,014. sz. Weisz Józsefnek megenged-
tetik a magánvizsgálat a IV. osztályból az ev. budapesti főgym-
nasiumnál. 

4. 1887. okt. 6. 36,6648. sz. A soproni Laline-féle tan- s 
nevelőintézetnek megadatik az 188 7 / 8 t a n é v r e a nyilvánossági jog. 

5. 1887. szept. 28. 38,275. sz. Lakatos Sándor szarvasi VII. 
osztálybeli tanulónak megadatott VI. osztálybeli elveszett bizonyít-
ványának másodlata. 

6. 1887. okt. 7. 39,524, sz. A gönczölfalvai, szénási, német-
szelecsei s majorfalvi községek felségfolyamodványaira kéretik beható 
nyilatkozat. 

7. 1887. szept. 28. 38,013. sz. Dienes Gábor budapesti gymn. 
tanulóra vonatkozólag kéretik nyilatkozat. 

8. 1887. okt. 12. 26,597. sz. Megadatott a Fekete József-féle 
négy osztályú magánintézetnek a nyilvánossági jog az 1887—88. 
tanévre. 

9. 1887. okt. 12. 38,207. sz. A soproni Csöndes-féle tan- s 
nevelőintézetnek megadatott a gymnas. 6 osztályára szóló nyilvános-
sági jog az 1887—88. tanévre. 

10. 1887. okt. 18. 41,288. sz. Dienes Gábornak megengedte-
tett a magánvizsgatétel a IV. osztályból. 

11. 1887. okt. 24. 41,661. sz. A felsőrakonczai egyház felség-
folyamodványa visszaküldetett. 

12. 1887. okt. 26. 41,122. sz. Bekivántatik a selmeczi főgymn. 
tanárainak minősítvényi táblázata. 

13. 1887. okt. 27. 25,836. sz. Felvilágosítás kéretik Bierbrun-
ner Gusztáv tanuló ügyében. 



18. 14. 1887. okt, 27. 43,081. sz. Herczka, Károlynak megadatott 
a korengedély s megengedtetett a belépés az első gymn. osztályba. 

15. 1887. nov. 12. 42,948. sz. A m. kir. honvédelmi minister 
körrendelete a tényleges szolgálatban elhalt katonák halálozási ese-
teinek anyakönyvezésé tárgyában. 

16. 1887. nov. 8. 28,249. sz. A szalontai négy osztályú gym-
nasiumnak megadatik a nyilvánossági jog. 

17. 1887. nov. 12. 45,309. sz. Kéretik Balassa István Bésan-
féle ösztöndíjas isk. bizoi yítványa. 

18. 1887. nov. 11. 31,542. sz. Az aszódi algymnasium a közép-
iskolai törvény 53. §-a értelmében megintetett, 

19. 1887. nov. 15. 45,101. sz. Kéretik értesítés az iránt, hogy 
a pótló érettségi vizsgálatok hol s mikor tartatnak? 

20. 1887. nov. 12. Országos m. kir. statist. hivatal. 9876. sz. 
Kéretik az anya-fiók- és leányegyházak kimutatása, a törvényhatóság 
s szolgabirói járás megnevezésével együtt. 

21. 1887. nov. 5. 43,953. sz. Kéretik a bábaszéki egyházköz-
ségnek nyugtája azon 100 frtról, melyet 0 Felsége a nevezett köz-
ségnek iskolaépítési czélokra magánpénztárából legkegyelmesebben 
engedélyezni méltóztatott. 

22. 1887. nov. 14. 2179. ein. sz. Bekéretik azon tanárok jegy-
zéke, a beterjesztett minta szerint, kiknek a katonai szolgálattétel 
alól netáni mozgósítás esetén leendő felmentése a jövő 1888-dik tan-
évre, az illető tanintézet érdekében valóban mulhatlanúl szükséges. 

23. 1887. nov. 11. 1866. ein. sz. Ajánltatik: „Magyarország-
tiszti név- és czímtára". 

24. 1887. nov. 3. 37,186. sz. A topolyai r. katli. plébános ellen 
illetéktelen temetések miatt emelt panaszra vonatkozólag beküldettek 
a kalocsai bibornok-érsek nyilatkozatai, tudomásvétel s netaláni észre-
vételek megtétele végett. 

25. 1887. nov. 21. 44,098. sz. Megbagyatik, hogy a selmeczi 
főgymnasium pártfogósága rajztanári állásra pályázatot hirdessen. 

26. 1887. nov. 23. 38,968. sz. A málnapataki egyházközségben, 
tekintettel a nagyszámú iskolakötelesekre, elrendeltetik új tanterem 
építése s a megfelelő tanerők alkalmazása. 

27. 1887. nov. 12. 42,948. sz. Egyező a 15. sz. 1. 
28. 1887. nov. 23. 44,288. sz. Kemény Béla stylszerü s nem-

zeti motívumokat tartalmazó himzésmintái ajánltatnak a leányiskolák 
figyelmébe. 

29. 1887. nov. 30. 47,700. sz. A Kronheim Pál-féle 200 frtos 
csakis budapesti középiskolai tanulók által elnyerhető ösztöndíj 
ügyében. 

30. 1887. decz. 2. 47,540. sz. Sédy Sándor a Csernyei-féle alap-
ból 47 frtnyi ösztöndíjban részesíttetik. 

31. 1887. nov. 30. 47,290. sz. Rostás István fiának felvétele 
ügyében a szarvasi főgymnasiumba. 
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32. 1887. nov. 22 Országos m. kir. stat. hivatal 10,034. sz. 
Megküldettek a népmozgalmi adatok fölvételére szolgáló füzetek. 

' 33. 1887. nov. 30. 48,236. sz. Megkívántatik azon reáliskolai 
érettségi vizsgálatot tett tanulók névjegyzéke, kik a középiskolai 
törvény 26. §-a értelmében a latin nyelvből vagy a latin s görög 
nyelvből érettségi vizsgálatot tettek a főgymnasiumoknál. 

34. 1887. nov. 29. 47,015. sz. A Bésán József-féle középiskolai 
ösztöndíjakra vonatkozó pályázat. 

35. 1887. decz. 6. 48,354. sz. Vangyel Géza kérelme, hogy a 
szarvasi főgymnasiumnál, mint a VI. osztály magántanulója, beirat-
kozhassék. 

36. 1887. decz. 3. 47,707. sz. Kéretik a gönczölfalvi község 
nyugtája azon 100 frtról, melyeket 0 Felsége a nevezett községnek 
iskolaépítési czélokra, magánpénztárából legkegyelmesebben engedé-
lyezni méltóztatott. 

37. Országos m. kir. stat. hivatal. 1887. decz. 2. 9876. sz. Táb-
lázatok az egyházközségek kimutatásához. 

38. 1887. decz. 15. 2354 ein. sz. Kéretik a népfölkelésről szóló 
1 rt 

1886. évi XX. t. cz. végrehajtására vonatkozó és 0 cs. kir, apóst. 
Felsége által jóváhagyott „Utasítás" 103—104. pontjai szerint a 
népfölkelési kötelezettség alá tartozók közül azok névjegyzéke, kik 
a közszolgálat teljesítésére vagy annak érdekében nélkíilözhetlen 
szükségesek, hogy a háború esetén a kultusminister ajánlata foly-
tán a m. kir. honvédelmi minister úr által állásukban meghagy-
hatok legyenek. Ide tartoznak az iskoláknál s más egyházi intéze-
teknél alkalmazottak is. 

39. 1887. decz. 16. 49,620. sz. Halász Ferencz beregmegyei 
tanfelügyelő áttétetett Heves megyébe. 

40. 1887. decz. 16. 36,671. sz. Értesítés az iránt, hogy az 
1883. t.-cz. 46. §-ával megegyezőleg a felekezeti autonom közép-
iskolákat látogató ministeri megbízottak oda utasíttattak, hogy a 
megtartott értekezletről felvett jegyzőkönyv, általok is aláirassék. 

41. 1887. decz. 15. 49,877. sz. Megkeresés az iránt, hogy a 
felekezeti iskolatanítók illetményei, az illető községek által pontosan 
szolgáltattassanak ki. 

42. 1887. decz. 21. 50,180. sz. A gyomai egyház felségfolya-
modványára kéretik véleményes jelentés. 

43 1888. jan. 14. 1063. sz. Gr. Brunswick Gézáné, sziil. Deym 
Jozéfa grófnőnek 1887. évi április 6. Bécsben a r. k. vallásról az 
ág. ev. hitvallásra t ö r t én t á t t é r é se hazánkban is érvényesnek elis-
merendő. 

44. 1888. jan. 4. 49,715/87. sz. Kéretik az egyházi főhatóság 
azon intézkedése, hogy a középiskoláknál az osztály másodszoros 
ismétlése eltiltassék. 

45. 1887. decz. 31. 47,210/87. sz. „Azon szülők, rokonok, gyá-
mok vagy felügyelők, kiknek gondjára bizott 12 évesnél fiatalabb 
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gyermekek, a vasúti sínekre követ raknak, a vasúti átjárók korlátait 
felnyitják vagy beteszik, a vasúti jelzőket megfordítva állítják, a 
vonatokat kővel dobálják s általában basonló cselekményekkel a 
vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, a kellő felügyelet elmu-
lasztásával, kihágást követnek el s az 1887. évi VIII. t.-cz. 2. §. 
jelzett czélokra fordítandó, 2 frttól 100 frtig terjedhető pénzbünte-
téssel, behajthatlanság esetén 12 órától 10 napig terjedhető elzárás-
sal fognak büntettetni, a kihágások elbírálására hivatott közigazga-
tási fokozatos hatóságok által. — Azért is a vasutak mentén lévő 
községek lakói, az elöljárók által évenként legalább kétszer hirdet-
ményileg figyelmeztetendők, hogy az életkor 12. évét még be nem 
töltött gyermekeiket, gyámoltjaikat, a vasúti szerencsétlenségek okoz-
hatásától a fentebbi büntetés terhe alatt, a legszigorúbb házi fegye-
lem gyakorlásával tartsák vissza " 

46. 1887. decz. 27. 51,673. sz. Megküldetett a közoktatás álla-
potáról szóló 16 jelentés. 

47. 1888. jan. 17. 2662. sz. A tanító s tanítóképezdei növen-
dékeket illető Bésan-féle 100 frtos ösztöndíjra vonatkozó pályázati 
hirdetés. 

48. A es. kir. 4-dik hadtest parancsnokságától 1888. jan. 21. 
1348. sz. Herrstein Gyula kineveztetett II. osztályú tábori papnak a 
tartaléknál. 

49. 1888. jan. 21. 2606. sz. Értesítés kéretik az iránt, vájjon 
a b.-csabai algymnasiumnál van-e alkalmazva oly tanár, ki a gépé-
szeti szakban jártas? 

50. 1888. jan. 11. 311. sz. A középiskolai tankerületekre vonat-
kozó értesítés. 

51. 1888. jan. 26. 885. sz. Az 1886. XX. t.-cz. 10. §-ából 
kifolyólag szigorúan utasítandók a lelkészek, hogy a népfölkelési 
parancsnokságoktól vagy a polgári hatóságoktól a népfölkelési ügy-
ben követelt okmányokat, épen úgy, mint az az egyéb katonai 
ügyekre nézve előírva van, azonnal díjtalanúl kiszolgáltassák. Az 
elhalt népfölkelési kötelezett halálozási anyakönyvi kivonatában pedig 
jövőre, a hátramaradt házastárs nevén kívül, a szülők neveit is fel-
tüntetni el ne mulaszszák. 

52. 1888. jan. 20. 19,588. sz. Megküldetett a m. kir. pénziigy-
minister 1885. évi nov. 4-én 16,962. sz. körrendeletének másolata, 
tekintettel a bélabányai ev. iskolára. 

53. 1888 febr. 1. 2874. sz. Ajánltatik a „Magyar történeti 
életrajzok" beszerzése a középiskolák könyvtárai számára. 

54. 1888. febr. 1. 108. ein. sz. Felhívatnak az egyházi ható-
ságok s lelkészek, a közönség érdekében fölállított m. kir. posta-
takarékpénztár népszerűsítésére. 

55. 1888. febr. 8. 344. ein. sz. Ajánltatik a „Magyar korona 
országai helységnévtáráénak megszerzése. 
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56. 1888. febr. 18. 6889. sz. A despót-szentiváni ev. egyház- 18. 
község államsegélyt kérő folyamodványa. 

57. 1888. febr. 13. 6499. sz. Kéretik véleményes jelentés az 
alsó-lehotai egyházközség felségfolyamodvány ara. 

58. 1888. febr. 18. 7188. sz. Kéretik véleményes jelentés a 
szilbási egyházközség felségfolyamodványára. 

59. 1888. febr. 17. 6655. sz. Felhívás az iránt, hogy Liliota 
Ferencz helyett a kopaniczai tanítói állomásra okléveles tanító alkal-
maztassék s a nógrádi esperesség eltiltassék tanítási felhatalmazások 
kiállításától. 

60. 1888. febr. 15. 51,139/87. sz. Értesítés a Budapesten közép-
iskolai tanárok számára berendezett, aug. 1-től szept. 15-éig tartó 
tornatanfolyamról. 

61. 1888. febr. 13. 6804. sz. Ajánltatik Molnár Viktor „a genfi 
conventio" czimü műnek (Ára 80 kr.) megszerzése a középiskolák 
könyvtárai részére. 

62. Országos m. kir. stat. hivatal 1888. február 20. 903. sz. 
Egyező az 55. számmal. 

63. 1888. febr. 29. 8312. sz. Elrendeltetik addig is, rnig a 
börzsönyi iskolában két tanterem fog fölállíttatni s ugyanannyi tanítói 
állomás rendszeresíttetik, a váltakozó tanrendszer behozása. 

64. 1888. febr. 27. 6707. sz. Kéretik a püspök úr nyilatkozata 
Haitsch Samu selmeczi helyettestanár kérvényére vonatkozólag. 

65. 1888. febr. 28. 8350. sz. Kéretik a gyomai egyház nyug-
tája azon 100 frtról, melyeket 0 Felsége leégett temploma fölépí-
tésére magánpénztárából legkegyelmesebben engedélyezett. 

66. 1888. márcz. 3. 599. ein. sz. A „magyar-osztrák monarchia 
lithographirozott térképe" (hat levélben) felhúzva fával 4 frton, fa 
nélkül 2 frt 50 krért megszerezhető az iskolák számára, a katonai 
földrajzi intézetnél Bécsben. 

67. 1888. febr, 20. 51,641/87. sz. Ajánltatik Germanecz Pál 
tanfelügyelőségi tollnok által szerkesztett zárható szoba-szellőztető 
készülék (Budapest II. ker. Halász-utcza 2.) sz. A készülék ára egy 
ablakra 2 frt 50 kr. 

68. 1888. márczius 8. 9374. sz. Sürgettetik a méznevelői iskola 
hiányainak megszüntetése. 

69. 1888. márcz. 12. 10,560. sz. A rakonczai egyház felség-
folyamodványa nem volt érdemleges tárgyalás alá vehető. 

70.1880. márcz. 19.11,136. sz. Vélemény kéretik Klein Zsigmond 
járásbirósági díjnok abbeli kérelmére, hogy a budapesti ev. főgym-
nasiumnál a négy felső osztályból magánvizsgákat s érettségit tegyen. 

71. 1888. márcz. 20. 11,130. sz. Freund Vilmos kérelme, hogy 
Béla fia magánvizsgálatot tehessen a budapesti főgymnasiumnál az 
I. s II. osztályból. 

72. 1888. márcz. 20. 11,518. sz. Szász Józsefnek megenged-
tetik a magán vizsga tétele. 
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73. 1888. márcz. 25. 9924. sz. Haitsch Samu főgyranasiumi 
helyettes tanárnak Selmeczbányán, megengedtetik a német nyelvből 
a képesítő vizsga tétele az 1888—89. tanév folyamán. 

74. 1888. márcz. 14. 40,940. sz. Közhirrététel végett a közép-
iskolákban közöltetik a pályázat a Ludovika Akadémiában betöl-
tendő helyekre vonatkozólag. 

75. 1888. márcz. 21. 12,047. sz. A békéscsabai adóhivatal uta-
síttatik az államsegély (4750 frt) kifizetésére. 

76. A m.kir. igazságiigyministeriumtól 1888. márcz. 29. 8357. sz. 
A minister úr 300 frtnyi segélyt helyez kilátásba, oly segédlelkész 
fizetéséhez, ki, mint az aszódi egyház papjának segédje, elvál-
lalná a vallástanítást a javítóintézet ev. s ref. hitvallású növendé-
keinél s vasár- és ünnepnapokon megtartaná velők az isteni tisz-
teletet. 

77. 1888. márcz. 31. 19,989. sz. Felvilágosítás kéretik arra 
nézve, vájjon a nógrádi esperesség által kiállított „tanítói meghatal-
mazások" megsemmisíttettek-e s-megtörtént-e ennek közhirré tétele? 

78. 1887. márcz. 27.41,787/87. sz. Az államilag segélyezett nyír-
egyházi főgymnasium megkapta a nyilvánossági jogot. 

79 Cs. kir. hadkiegészítő parancsnokság Esztergomban. 1888. 
ápril 8. 75. szám. Bázlik Pál kineveztetett II. osztályú tábori pap-
nak a tartaléknál. 

80. 1888. febr. 20. 51,641/87. sz. Egyező a 67. szmal. 
81. 1888. márcz. 20. 4232. sz. A festékkel bevont pala-iró-

vesszők az iskolákban való használata, mivel a gyermekek egész-
ségét veszélyeztetik, eltiltatik. 

82. 1888. ápril 9. 8444. sz. Eördögh Dezső szepesi kir. segéd-
tanfelügyelő áthelyeztetett a budapesti tanfelügyelőséghez. 

83. 1888. ápril 9. 2011. sz. Scossa DezsŐ hevesmegyei tanfel-
ügyelőségi tollnok, áthelyeztetett mint segédtanfelügyelő Torontál-
megyébe. 

84. 1888. márcz. 23. 5926. sz. A püspök úr felkéretik, minden 
rendelkezésére álló eszközzel oda hatni, hogy a halottaknak az iskolás 
gyermekek által énekléssel való kikisérése, a szokásból lassanként 
teljesen kiszoríttassék s különösen járványok idejében és rosz idő-
járási évszakokban ezen temetési szokás és szolgálat egészen mel-
lőztessék. 

85. 1888. márcz. 20. 2922. sz. Európa térképe Kozenntől Hölzl 
kiadásában szigorúan kitiltatik az összes hazai iskolákból. 

86. Orsz. m. kir. stat. hivatal. 1888. ápril 5. 1976. sz. Beki-
vántatnak az 1874. évi XXV. t.-cz. értelmében a beküldött kérdő-
ivek rovatai szerint, az 1887. évre vonatkozó adatok az esperességek 
szerint részletezve. 

87. 1888. ápril 6. 14,277. sz. A püspök úr hagyja meg a taní-
tóknak, sőt tegye kötelességévé a lelkészeknek is, hogy a köznépet 
kiváló gonddal oktassák és vezéreljék, lakó szobáik levegőjének, 



59 

kutaik s udvaraik környékének tisztántartására. Ily intézkedés mellett 18. 
és ezen intézkedés végrehajtására fordított minden gonddal, ha lassan 
is, eljuttatjuk népünket oda, hogy gondos óvakodással az elcsene-
veszéstől, sőt a szertelen pusztulástól is megmentjük. 

88. 1888. ápril 10. 829. ein. sz. Rudolf trónörökös Ő Fensége 
a gyalogsági főfelügyelői állásból kifolyólag teendő minden körutai-
ban mellőzni kiván minden ünnepélyes fogadtatást. 

89. 1888. márez. 28. 4471. Pályázat két tanári állomásra a 
szolnoki főgymnasiumnál. 

90. 1888. ápril 9. 13,988. sz. A cs. kir. közös hadügyminis-
terium pályázati hirdetménye, mely a es. és kir. katonai nevelő s 
képzőintézeteknél az 1888-—89. tanév kezdetével betöltendő katonai 
kincstári s magánalapítványi helyekre vonatkozik. 

92. 1888. ápril 9. 13,933. sz. Egyező a 91. szmal. 
93. 1888. ápril 17. 37,602/87. sz. Utasíttatik a selmeczbányai 

főgymnasium pártfogósága, hogy a physikai s chemiai szertár kibő-
vítéséről s a szükséges rajzteremről mielőbb gondoskodjék. A tanári 
testület pedig utasíttatik, hogy a tantárgyakat az állami tantervben 
megállapított óraszámban tanítsa. 

94. 1888. ápril 7. 12,877. sz. A tankerületi kir. főigazgatósá-
ságokhoz menesztett körrendelet mása. 

95. 1888. ápril 17. 15,436. sz. Megküldetnek a rovatos ivek 
a középiskolák 1887 — 88. évi állapotáról szóló adatokhoz. 

96. 1888. márcz. 27. 12,049. sz. A nagybányai s szolnoki 
városi gymnasiumok állami ellátásba vétetvén, nyilvánossági jogot 
nyertek. 

97. 1888. ápril 26. 13,089. sz. Kuliszeky Ernő barsmegyei s 
Dancs Bertalan mosonmegyei tanfelügyelők eddigi minőségükben 
kölcsönösen áthelyeztettek. 

98. 1888. ápril 20. 1596. sz. Pályázat rajztanári állomásra a 
losonczi állami főgymnasiumnál. 

99. 1888. ápril 16. 558. sz. Bekivántatik a békéscsabai algym-
nasium épületének alaprajza s oldalmetszete. Bemutatandó továbbá 
az új megválasztott tanárnak. Valentinyi Jenőnek oklevele. 

100. 1888. ápr. 29. 15,315. sz. Az 1883 évi XXX. t.-cz. 
23. §-ából kifolyólag kormányképviselőül kiküldettek a budapesti 
főgymnasiumhoz : Gömöri Oszkár ministeri tanácsos, a selmecz-
bányai főgymnasiumhoz Vécsey Tamás s a szarvasi főgymnasium-
hoz Heinrich Gusztáv budapesti egyetemi tanárok. 

101. 1888. május 1. 24,796/87. sz. Vonatkozással a már két 
ízben megintett beszterczebányai algymnasiumra, bekivántatik a 
gymnas. épület alaprajza, oldalmetszete, a telek tervrajzával; továbbá 
a tanárok minősítvényi táblázata s okmányaik, végre a középiskolai 
törvény 53. §-a értelmében beküldendő azon tanároktól, kik tanítási 
jogosultságukat elismertetni kívánják, hatósági bizonyítvány arról, 
hogy az 1883. évi aug. 20-ig legalább három évig szolgáltak, mint 
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rendes tanárok, s nyilatkozat, arról, hogy eddigi müködésök alapján, 
mely tantárgyakból kívánják magokat tanításra jogosítottaknak 
tekintetni? 

102. 1888. ápril 25. 16,761. sz. Freund Vilmosnak meg nem 
engedtetik a magánvizsgálat tétele, az általa kérelmezett rövid idő-
közökben. 

103. 1888. ápril 30. 13,753. sz. A m. kir. igazságügyi minis-
teriumtól Moravcsik Mihály aszódi ev. lelkész megbizatik a kir. 
javító intézet ág. s helvét növendékek valláserkölcsi tanításával, 
megfelelő díjazás mellett, mely azonban a 300 forintot meg nem 
haladhatja. 

104. 1888. május. 1. 17,505 sz. Eliássy István rehet magán-
vizsgálatot a IV. osztályból az aszódi algymnasiumnál. 

105. 1888. ápril 20. 16,020. sz. Nyugta kéretik az alsó-lehotai 
egyházközségtől, azon 100 frtról, melyeket iskolaépítési czélokra 
nyert Ő Felsége magánpénztárából. 

106. 1888. ápril 9. 13,884. sz. Szabályszerű bélyegtelen nyugta 
kéretik a szilbási egyházközségtől az 0 Felsége magánpénztárából 
a templom belső felszerelésére nyert 100 frtnyi kegyelmes adomány-
ról, még pedig két példányban. 

107. 1888. május 3. 17,669. sz. Kéretnek a szarvasi tanító-
képzőre vonatkozó statist. adatok. 

108. 1888. május 2. 2195. sz. Megküldetik azon ministeri ren-
delet mása, melylyel a felső nép- s polgári iskolákban készítendő 
Írásbeli dolgozatok körül észlelt hiányok orvoslása czéloztatik. 

109. 1888. május 1. 11,649. sz. A kántortanítóknak nemcsak 
tanítói, hanem jogérvényesen megalapított kántori járandóságai, ha a 
kötelezettek által kellő időben ki nem szolgáltatnak, a jogosított 
kérésére a közigazgatási hatóságok (járási közegek) által végrehajtás 
útján is haladéktalanúl behajtandók. 

110. 1888. május 14. 19,167. sz. Zmeskall Ernőnek meg nem 
engedtetik a középiskolai törvény 27. §-a és az éretts. utasítás 28. §. 
értelmében a javító érettségi vizsgálat tétele; bocsátható azonban 
teljes ismétlő érettségi vizsgálatra a selmeczbányai ev. főgymna-
siumnál. 

111. 1888. május 17. 19,577. sz. Megkerestetik a püspök úr a 
selmeczbányai főgymnasiumnál az érettségi vizsgálat eredeti határ-
napját megtartani. 

112. 1888. május 11. 18,242. sz. Donnáth Rezső abbeli folya-
modványára, hogy a budapesti főgymnasiumnál magánvizsgálatot te-
hessen, kéretik véleményes jelentés. 

113. 1888. május 17. 16,710. sz. Pályázat a pozsonyi m. kir. 
állami főreáliskolánál a mathematika s ábrázoló mértan rendes tan-
székére. 

114. 1888. május 15. 19,596. sz. A cs. kir. hadtengerészethez 
fölveendő hadapródokra vonatkozólag. 
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115. 1888. május 26. 20,343. sz. A kormányképviselő értesí- 18. 
tendő, hogy a selmeczbányai főgymnasiumnál az érettségi vizsgálat 
jun. 24-én kezdődik. 

116. 1888. május 25. 20,559. sz. Rácz Livius osztályössze-
vonási folyamodványára vélemény kéretik. 

117. 1888. május 26. 18,542. sz. Értesítés arról, hogy a f. é. 
január 16-kán Bécsben elhalálozott Libay Lajos festő az 1887-ik évi 
május 9-ről keltezett végrendeletében a beszterczebányai ev. elemi 
szegény tanulói részére a Dillenberger Károly-féle alapítvány ala-
pító levele értelmében kezelendő alapítványképen, hat darab beszter-
czebányai takarékpénztári részvényt; továbbá két az ugyanottani ev. 
hitközséghez tartozó, s önhibájukon kívül elszegényedett család, 
illetve azok árvái vagy keresetképtelen agg egyének segélyezésére, 
„Libay Sámuel s Friderika-féle" szegényalapítvány czimén keze-
lendő alapítványképen négyezer frt névértékű ezüst járadéki kötvényt 
hagyományozott. 

118. 1888. jún. 1. 21,545. sz. Rácz Livius tehet magánvizsgá-
latot a IV. osztályból a budapesti főgymnasiumnál. 

119. 1888. jún. 4. 22,202. sz. Pályázat a rajztanári tanszékre 
a kaposvári főgymnasiumnál. 

120. 1888. május 31. Országos m. kir. stat. hivatal 3233. sz. 
A magyar korona országainak uj nagy helységnévtára, 6 frt előfize-
tési áron megszerezhető. 

121. 1888. jún. 12. 22,679. sz. Klaar Fülöp budapesti hitoktató 
beosztatott az első honvédkerületi parancsnokság törzséhez s mozgó-
sítás esetére ki van jelölve az 5-ik honvéd lovas hadosztály törzskari 
szállásánál tábori lelkészi minőségben leendő alkalmazásra. 

122. 1888. jún. 12. 21,188. sz. A lelkész-képesítési okmány 
másolatai azon esetben, hogyha a hadkötelékben álló lelkészek 
azokat, tábori lelkészül való kineveztetésüket kérő folyamodványaikhoz 
becsatolják, megfelelő bélyeggel ellátandók. 

123. 1888. jún. 25. 24,858. sz. Felvilágosítás kéretik arra 
nézve, mily alapon tette Steinacker Roland a budapesti főgymnasiumnál 
a VI. osztályból a magánvizsgálatot. 

124. 1888. jún. 25. 25,105. sz. Donáth Benőnek megengedtetik 
a budapesti főgymnasiumnál a tanév elején a VII. és VIII. osztályból 
magánvizsgálatot, illetőleg érettségi vizsgálatot tenni. 

125. 1888. jún. 21. 1183. ein. sz. Értesítés, hogy a temes-
megyei „Rékás" község ezentúl Temes-Rékásnak neveztessék. 

126. 1888. május 31. Kereskedelmi muzeum Budapesten. 19. sz. 
Megküldetett a hazai termékek állandó kiállításának 1888-ik évi 
katalógusa, használat s ajánlat végett. 

127. 1888. jún. 29. 25,442. sz. Szlavicsek József folyamod-
ványára, hogy fia Lajos, a jövő tanév elején a szarvasi főgym-
nasiumnál az V. osztályból magánvizsgálatot tehessen, véleményes 
nyilatkozat kéretik. 
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128. 1888. jól. 5. 2679. sz. Értesítés az iránt, hogy elrendel-
tetett, miszerint a Lieblingen foganatosítandó tagosítás alkalmából a 
közalapítványi földekből az ottani ev. lelkész részére 15 hold, a 
három tanitó részére pedig egyenként 5 hold kihasíttassék. 

129. 1888. jún. 26. 19,277. sz. A sopronyi Csöndes-féle t a n - s 
nevelő intézetnek a gymnasium hat osztályára szóló nyilvánossági 
jog megadatik az 188 8/9. tanévre is. 

130. 1888. jún. 30. 23,221. sz. A budapesti László Mihály-féle 
magántanintézetnek, mint főgymnasiumnak megadatott a nyilvánossági 
jog az 1888 /9—189Y2 . tanévekre. 

131. 1888. jún. 27. 821. ein. sz. A Boszniában s Herczegoviná-
ban lakó postadijköteles feleknek szóló hivatalos kiadványok czim-
zésénél mindenkor az illetékes boszniai s herezegovinai helyi 
hatóság közvetítése vétessék igénybe, a kézbesítés fokozott biztosí-
tása czéljából. 

132. 1888. jún. 27. 1273. ein. sz. Felhivatik a püspök úr oda-
hatni, hogy a főhatósága alatt álló népoktatási intézetek tanítói tartóz-
kodjanak egyes külföldi gőzhajózási vállalatok ügynökei által az 
Amerikába való tömeges kivándorlások előmozdítása végett, ravaszul 
szövegezett nyomatott utazási vázrajzok terjesztésétől, fegyelmi fele-
lősség terhe alatt ; sőt igyekezzenek a népet felvilágosítani azon 
előnyök túlzott vagy valótlan voltáról, melyekből az Amerikába való 
vándorlás állítólag áll. 

133. 1888. júl. 8. 26,617. sz. A váczi kath. főgymnasium föl-
ruháztatik az 1888/9. tanévre nyilvánossági joggal. 

134. 188. júl. 11, 27,110. sz. Az újpesti ev. egyházközség 
felségfolyamodványára kéretik véleményes jelentés. 

135. 1888. júl. 12. 26,789. sz. Péchy Gáspárnak meg nem 
engedtetik a magánvizsgálat tétele. 

136. 1888. júl. 15. 27,553. sz. Szlavicsek Lajosnak megenged-
tetik a magánvizsgálat tétele az V. oszt. tananyagából a szarvasi 
főgymnasiumnál. 

137. 1888. júl. 5. 2439, sz. A kézimunka tanítónők figyelmébe 
ajánltatik a Krünner Anna, fővárosi tanítónő által szerkesztett: „A 
horgolás és kötés tömeges tanításának vezérkönyve, az elemi leány-
iskolák számára!" Budapest, a m. kir. államnyomda bizománya, 
ára 90 kr. 

138. 1888. júl. 19. 27,082. sz. A középiskolai törvény 46. 
szakaszából kifolyólag megbízattak a budapesti főgymnasium látoga-
tásával dr. Gömöri Oszkár ministeri tanácsos, az aszódi algym-
nasiumra nézve dr. Hómann Ottó budapest-vidéki tank. főigazgató, a 
selmeczbányai fő- s beszterczebányai algymnasiumra nézve dr. Dunay 
Ferencz beszterczebányai főigazgató az 188 8/9. tanévre. 

139. 1888. júl. 10. 27811. sz. Kéretnek a középiskolák az 
188 7/8. tanévről szóló értesítői három példányban. 

140. 1888. júl. 23. 29,162. sz. A budapesti főgymnasiumban 
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a f. é. szept. 8-án megtartandó pótló érettségi vizsgálatokhoz kikül- 18. 
detik kormányképviselőül Gömöry Oszkár ministeri tanácsos. 

141. 1888. júl. 21. 27,565. sz. Elrendeltetik a vadkerti egyház 
halálozási anyakönyvének III. kötet, 226. lapsz. 33. sorszáma alatt 
1868. évi ápril 10.-én elhalt gyanánt bejegyzett Hirsch Henrikre 
vonatkozó tétel harmadik rovata alatt a nevezett egyén szüleinek 
nevét Hirsch György s Weppert Máriáról a megejtett vizsgálat 
adatai alapján, Hirsch Henrik s Feigert Katalinra kiigazítani. 

142. 1888. júl. 10. 23,815. sz. Értesítés arról, hogy a budapesti 
m. kir. országos zene és színművészeti akadémia zenészed osztályán 
az 188 8/9. tanévtől kezdve 5 frt felvételi, évenként 1 frt beiratási 
s 50 frtnyi tandíj mellett, zongora, hegedű és gordonka tanszakokra 
előkészítő tanfolyamok fognak szerveztetni. 

143. 1888. júl. 18. 23,728. sz. A protestáns theologiát végzett 
papjelöltek, a mennyiben az összes előírt vizsgálatokat már letették 
s tanári képesítést óhajtanának nyerni a nyelvészeti s földrajztörté-
nelmi szakokból, teljesen befejezett theologiai tanfolyamuk egyetemi 
két évül beszámíttatván, újabb két évi egyetemi szaktanulmány után 
külön ministeri engedély nélkül bocsáthatók közép, tanári vizsgálatra, 
akik azonban a mennyiségtan-természettudományi szakokból kíván-
nának tanári oklevelet szerezni, azok — a teljesen befejezett theo-
logiai tanfolyam egy évűi beszámíttatván, csak három évi egyetemi, 
illetőleg műegyetemi szaktanulmányok után bocsáthatók tanári vizs-
gálatra. 

144. 1888. júl. 27. 29,799. sz. Hermann Jenő osztályösszevonást 
kérelmező folyamodványára vélemény kéretik. 

145. 1888. júl. 23. 27,866. sz. A szentesi polgári iskolából át-
alakított hat osztályú községi gymnasiumnak megadatott az 188 8/9. 
tanévtől kezdve véglegesen a nyilvánossági jog. 

146. 1888. aug. 3. 30,863. sz. Hász Sándor folyamodványára, 
melyben az iránt esedezik, hogy a latin nyelvből nyert elégtelen 
tanjegyét a jövő tanév elején a szarvasi főgymnásiumnál kijavíthassa, 
véleményes nyilatkozat kéretik. 

147. 1888. aug. 5. 30,338. sz. Braxatorisz Márton nagylaki 
segédlelkész, a m. kir. honvédség szabadalmazott állományában, 
honvéd segédlelkészszé neveztetett ki. 

148. 1888. aug. 7. 28,931. sz. Pályázat rajztanári állomásra a 
brassói állami főreáliskolánál. 

149. Országos magy. kir. stat. hivatal 1888. aug. 10. 4375. sz. 
Kéretnek czimtári adatok „Magyarország tiszti név- s czimtárá"-hoz. 

150. 1888. aug. 13. 32,358. sz. Hász Sándornak megengedtetik 
a javító vizsgálat a szarvasi főgymnásiumnál. 

151. 1888. aug. 14. 1463. ein. sz. ö es. s apóst. kir. Felsége 
f. é. 31-én Ischlben kelt legf. elhatározásával Pékár Lajos tamási-i 
s Stur Dániel kuczurai ág. hitv. ev. lelkészeknek az egyházi téren 
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szerzett érdemeik elismeréseid a koronás arany érdemkeresztet leg-
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

152. 1888. aug. 8. 36,146. sz. Borgován Aurél, belényesi gör. 
kat. főgymnásiumi VI. oszt. tanuló, ki Nagy-LoZnán, Szolnok-Doboka 
megyében 1866. született, a magyar nemzeti zászlónak, mint a magyar 
állam jelvényének nyilvános megsértése miatt az ország valamennyi 
középiskolájából kizáratott. 

153. 1888. aug. 24. A vallás- s közoktatásügyi m, kir. minis-
terium személyzete mély megilletődéssel s fájdalommal tudatja, hogy 
bölcs vezetője, Trefort Ágoston val. belső titkos tanácsos, vallás- s 
közoktatásügyi magy. kir. minister úr, a magy. tud. Akadémia elnöke, 
orsz. képviselő, stb., az első osztályú vaskorona rend lovagja, a por-
tugál Villa vicosai szűz Máriáról nevezett rendjel s a szerb Takowa 
rend nagykeresztese, élete 72-ik évében hosszas szenvedés után szer-
dán f. hó 22-én délután 3/42 órakor jobb létre szenderült. 

A boldogúlt hűlt tetemei pénteken, aug. 24-kén délután 5 órakor, 
a magy. tud. Akadémia palotájából, a róm. kath. egyház szertartása 
szerint történt beszentelés után a kerepesi-út melletti temetőben fognak 
örök nyugalomra tétetni. Nyugodjék békével. 

154. 1888. aug. 27. 33,702. sz. Hermann Jenőnek meg nem 
adatik az osztályösszevonási engedély. 

155. 1888. aug. 29. 34,242. sz. Grezina Józsefnek megenged-
tetik az 1888/9. tanév elején a magánvizsgálat tétele az aszódi algym-
násiumnál. 

156. 1888. aug. 7. 28,931. sz. Egyező a 148. sz.-mal. 
157. 1888. aug. 13. 32,060. sz. Slirgönyileg kéretnek a békés-

csabai gymnasium stat. ivei. 
158. 1888. sept. 5. 34,976. sz. Bonomi Géza tehet javitó vizs-

gálatot a szarvasi főgymnasiumnál. 
159. 1888. sept. 7. 35,366. sz. Péchy Gáspárnak megenged-

tetik a magánvizsgálat tétele a VI. s VII. osztályból a budapesti ev. 
főgymnasiumnál. 

160. 1888. sept. 5. 35,549. sz. November végéig beküldendők a 
tanítóképzőkre vonatkozó stat. adatok az 188 7/8. tanévről. 

19. Olvastatik a bánáti főesperesnek a bánáti missióról szóló 
következő jelentése: 

J E L E N T É S E 
a bánáti főesperesnek a bánáti missió 18S7—8-ik évi működéséről. 

Van szerencsém — tekintettel a m. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvé-
nek 24. p. a. határozatára — tisztelettel jelenteni, hogy a bánáti missió 
akadálytalanul és sikerrel folytatja áldásdús működését. 

A missio ugyanis jelenleg már három körben, t. i. az orsovai, 
n.-kikindai és török-becsei körben működik. Minden ilyen kör köz-
pontja oly helyre tétetett, a hol a hivek nagyobb számban vannak, 
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vagy a hol egy régi, de hanyatló és saját erejéből már fennállani 19. 
nem képes egyház létezik. A kör lelkészének fizetését részint a hívek 
egyházi illetéke, részint a missiói pénztárnak az esperességi gyűlés 
által évenként megszavazott adománya fedezi. Az esperesség e czélra 
körülbelől 600 frtot fordit. 

Az orsovai kör, melynek lelkésze — jelenleg Bohus Károly — 
Orsován lakik, a hol 100 lélek körül van, kiterjed az Orsova, Mehádia, 
Ferdinandsberg és Karánsebes közti nagy területre. Itt a szétszórt 
hívek száma 5—600-ra tehető s eddig már 400 körül gondoztatik. 

A n.-kikindai körhez, a melyhez a n.-kikindai, török-kanizsai, 
zsombolyai, perjámosi és csenei járások nagy területe tartozik, s a 
hol szintén vagy 600 lélek gondozandó, Jeszenszky Ignácz n.-kikindai 
lelkész működik, a mely egyház ezen évben alakult meg újra s mely-
ben a hívek száma 200-ra tehető. 

A t.-becsei kör, melynek lelkésze Róth Béla, Török-Becsén 
lakik, a hol alig 50 lélek lakik, gondozza az O-Becsén, Franyován, 
Melenezén, Kumánon, Beodrán, s ezek vidékén lakó s rendes egy-
háztól távoleső híveket, melyek száma körülbelől 300-ra tehető. 

A lelkészek évenként több izben, leginkább a szünidőben, a 
midőn a kör központjában a tanítás, melyet szintén a lelkész lát el, 
szünetel, és a róm. kath. ünnepeken látogatják és látják el a lelkiek-
kel a már számon vett híveket, s keresik a szétszórtakat, a kiknek 
száma itt Bánátban, a hol egyik egyház a másiktól egy napi járásra 
esik, felette nagy, s a kiknek nagy része elvész a sok felekezet és 
nemzetiség árjában, ha azokat a missió nem gondozza s nem ápolja 
az Evangeliom lelki eledelével. 

A három említett körön kivül a missió még az exponált steier-
laki egyház lelkészének is ad a szükséghez képest segélyt, oly czél-
ból, hogy a hegyekben szétszórt telepeken lakó tanköteles gyerme-
keket időnként vallástanításban részesítse. 

íme, így gondozza a missió a szétszórt hitrokonokat, így tart 
meg sokakat a boldogító evang. Jiitben és egyháznak. 

E magasztos feladatában az esperességet, mely néhány évtized 
előtt csak alig 15 egyházból állott s jelenleg a missió működése 
folytán már 24 egyházra szaporodott, a honi gyámintézetek, de 
különösen a Gusztáv-Adolf egylet támogatják, mely utóbbi ezen 
évben is 621 frt 70 krnyi adománynyal járult a szent ügy elő-
mozdításához. 

Midőn ezeket szerencsém van a m. és főt. ker. gy. jelenteni, 
teszem azt oly tiszteletteljes kéréssel : méltóztassék a bánáti missió 
ügyét továbbra is nagybecsű erkölcsi támogatásában részesíteni. 

A mélt. és főt. ker. gyűlés 
kész szolgája 

Kramár Béla, bánáti főesperes. 
A jelentés megnyugtató tudomásul vétetik és a jegy-

zőkönyvbe felvétetni rendeltetik. 
4 



66 

2 0 - 2 3 . 20- Olvastatnak a barsi, nógrádi főespereseknek és Frint Lajos 
jelentései, melyek szerint az 1887—88-diki tanévben a lévai állami 
tanítóképzőben nem volt ág. hitv.~növendék, a losoncziban 12, az 
aradiban két ág. hitv. növendék nyert kellő kiképzést. 

Tudomásul szolgál. 

21. Olvastatik Doleschall Sándor, kerületi levéltárnok követ-
kező jelentése : 

Főtisztelendő ker. gyűlés! 

Jelentem ezennel tisztelettel: 
1. hogy a lefolyt évben az 1887-diki okmányokat, a mennyi-

ben azok hozzám áttétettek, rendeztem, s 
2. hogy a kerületi könyvtár számára a szokásos iskolai értesí-

tőkön kiviil következő nyomtatványokat vettem : 
Gyurátz, Emléklapok Karsay S. 50 éves lelkészi jubileumáról 1887. 
Druha, (Citanka Zvolenská) II. vycl. 1887. 
Groo, Poctové príklady, 3. füz. 1887. 
Pametník Krupinsky, 1887. 
Batizfalvy, A magyarországi prot. egyház története. 1888. 
Masznyik, Evang. Dogmatika. 1888. 
Három költemény az aszódi gymnasium emlékére. 1888 
Baah, A keresztény egyház rövid története. 1888. 
Szlávik, Bölcsészettörténet. 1888. 
Masznyik, Luther élete. 1887. 
Doleschall, Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer haupt-

städtischen Gemeinde. 1887. 
Budapest, 1888. szept. 17. 

Doleschall, s. k. 
levéltárnok. 

Tudomásul szolgál. 

22. Bemutattatik a beszterczebányai algymnasium kérvénye 
stipendiumokra fordítandó száz forintról. 

A kérelemnek ezúttal is hely adatik és az ösztön-
díjakra kért 100 frt a kerületi pénztárból a folyó évre is 
kiutalványoztatik. 

23. Bemutattatik a br. Baldácsy-alapítvány igazgatóságának f. 
évi febr. 26-án kelt és a közgyűlés elé terjesztett jelentése, vala-
mint a f. évi ápril 15-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. 

Tudomásul vétetik. A jegyzőkönyvben foglalt fel-
hívásra a kerület közgyűlése az alapítványi igazgatóságba 
meghatalmazottjaiul felkéri ezentúl is elnöklő kerületi fel-
ügyelő és püspök urat, valamint póttagul dr. Győry Elek urat. 
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24. Olvastatik Abaffy Miklós, verseczi lelkész úrnak folyamod-24—26. 
ványa, melyben az általa Fehértemplomba hitoktatás czéljából telje-
sített utazásokra költségeinek előre megtérítését kéri. 

A közgyűlés folyamodó úrnak előre rendel a kerület 
pénztárából utazási költségekre kiadatni 40 frtot. 

25. A pozsonyi theologiai akadémia épületeinek költségeire 
nézve az esperességek sikeres gyűjtést nem jelentenek, 

Újra utasíttatnak az esperességek, hogy a gyűjtést 
erélyesen indítsák meg és az eredményről a jövő közgyű-
lésen tegyenek jelentést. 

26. A kerületben levő egyházi és iskolai és egyéb épületek 
tömeges biztosítására nézve jelenti elnöklő püspök úr, hogy az első 
általános magyar biztosító társasággal a szerződést megkötötte; egy-
úttal bemutatja a szerződést. 

S Z E R Z Ő D É S . 

Mely egyrészről a bányai evang. egyházkerület, másrészről az 
első magyar általános biztosító társaság közt tiz évre oly világos 
kijelentéssel köttetett, hogy nevezett társaság ide csatolt tűzbiztosí-
tási általános kötvény föltételei, az egyházkerület közönsége által 
csak annyiban fognak irányadóknak tekintetni, a mennyiben azok 
jelen szerződés pontjai által módosulást nem szenvednek. 

1. A bányai evang. egyházkerület kötelezettséget vállal az iránt, 
hogy a hatósága kötelékeihez tartozó mintegy 370 egyházközség, 
továbbá a fölügyelete alatt álló egyházi, vagy közoktatási alapítvá-
nyok magánvagyonát képező minden épület, valamint az épületek 
belső fölszerelésének tűzkár elleni biztosítása kizárólag az első 
magyar általános biztosító társaságnál fog eszközöltetni; fölmerül-
hető félreértések kikerülése tekintetéből világosan megjegyeztetvén, 
miszerint az egyházkerület ily módon elvállalt kötelezettsége, a biz-
tosításra önként nem vállalkozó egyházközségek elleni kényszer 
alkalmazására ki nem terjed, sem a biztosításra ajánlkozott egyház-
községek összes ingatlan vagyonaik biztosítására nem szorítható, — 
míg másrészről az első magyar általános biztosító társaság a fönn-
érintett egyházközségek és alapítványok birtokához tartozó templomok, 
tornyok, iskolák, imaházak, lelkész- és tanítólakok, egyéb ingatlan 
magánvagyonok, mellék- és gazdasági épületek, azok belső fölsze-
relése, továbbá lelkészek, tanítók, tanárok, gyülekezeti gondnokok, 
presbyterek s egyházmegyei és kerületi világi hivatalnokok magán 
vagyonukat képező épületek, s egyéb azokhoz tartozó vagy azokban 
elhelyezett ingóságaik biztosítását elvállalni köteles. 

Az épületrészek értéke elkülönítve lesz elsorolandó, oly módon, 
5* 
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26. hogy a födélzet, templomoknál a torony és harang, padlás, falazat 
és alépítmény eléghető részeinek, valamint belső felszerelésének értéke 
külön rovatokba foglalva mutattassék ki a biztosítási föladmányban, 
melyben a fölvételi részletes becslés is csatolandó. 

2. Az első magyar általános biztosító társaság által fönnebbiek 
szerint elvállalandó biztosítási tárgyak, minőségükhöz képest, két 
osztályba soroztatnak. 

Az első osztályba tartozik minden merően kőből vagy égetett 
téglából épült templom, imaház, iskola és lakház. 

A második osztályba tartozik minden nem szilárd falazatú épület, 
valamint minden mellék és a mezei gazdaság folytatására használt 
épület, falazata minőségére való minden tekintet nélkül. 

Ezen 2 főosztály mindegyike ismét 3 alosztályra oszlik úgy, hogy 
a réz-, pala-, kőpép- és cseréptetőzet az I., 
deszka vagy zsindelytetőzet a II., 
nád, gyékény vagy zsuptető a III. alosztályt képezendi. 
Az első magyar általános biztosító társaságnak átadott biztosítás 

díja 100 forint biztosítási tőke után minden egyes évre következőleg 
állapíttatik meg : 

I. főosztályban II. főosztályban 
1-ső alosztály 117 4 kr. 12 r/2 kr. 
2-ik „ 37 7a „ 45 ' „ 
3-ik ,. 85 „ 100 „ 

mely díjakból 5 százalék a kötvényben levonásba hozatik. 
3. A fönebbi évi díjon kivül minden egyes kötvény után még 

következő illeték fizetendő : 
a) 5 frtot meg nem haladó összeg után évenkint — frt 40 kr. 
b) 5 forinttól 10 frtig - „ 50 „ 
c) 10 írttól 25 frtig 1 „ — „ 
d) 25 „ 50 „ 1 „ 50 „ 
e) 50 „ 100 „ 2 „ - „ 
f ) 100 „ felül 3 „ — „ 
és az utóbbi esetben még a bélyegtörvény második fokozata szerint 
eső bélyegilleték. 

Ezen fölül az első biztosítási éven túli díjról kiállítandó díj-
kötelezvények után a bélyegtörvény második fokozata értelmében 
járandó bélyegilleték szintén megfizetendő az első magyar általános 
biztosító társaságnak. 

A tiz évi biztosításért járó díj és illeték, tiz egyenlő évi rész-
letben lesz fizetendő. 

Ugyanazon egy biztosító által föladott akárhány és bármely 
osztálybeli tárgy a lehetőségig egy kötvénybe foglalandó. 

4. Az első magyar általános biztosító társaság minden év február 
havában kimutatást szerkeszt s küld az egyházkerületek elnökségé-
hez az előző naptári évben kötött biztosításokról és az azok után 
hozzá befolyt díjakról és kötelezi magát, hogy a valósággal befolyt 
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díjak 30 azaz harmincz százalékát vagyis háromtized részét az 
egyházkerület rendelkezése alá, annak pénztárába, ugyanazon évi 
márczins hó 1-ső napjáig készpénzben vonakodás nélkül pontosan 
befizeti. 

5. Az egyházkerület kötelezi magát az iránt intézkedni, hogy 
a biztosítandó tárgyak az illető egyházmegyék belátása szerint ala-
kítandó küldöttségek által, a biztosító egyházak költségén becsül-
tessenek meg és vallassanak be biztosítás végett, megjegyeztetvén, 
miszerint a bevallási ívek minél pontosabb szerkesztése tekintetéből, 
a társaság alügynökei oda fognak utasíttatni, hogy az egyházmegyék 
e részben eljárandó küldöttségeitől netalán hozzájok intézendő meg-
keresések folytán kellő felvilágosítással készségesen szolgáljanak. 
Az ily becslés káresetekben, a kártérítési fölszámítás alapjául szol-
gáland. Azonban az első magyar általános biztosító társaság részére 
föntartatik azon jog, hogy ha egyes esetekben érdeke úgy kívánná, 
a fölvételi becsüket az egyházmegye megbízottjának közbenjöttével 
fölülvizsgáltathassa, és ha ily fölülvizsgálat alkalmával kiderülne, 
hogy valamely biztosításra bejelentett tárgy értéken túl lett volna 
bevallva : kötelezve leend az illető biztosító, a fölülvizsgálati becsii 
költséget az első magyar általános biztosító társaságnak megtéríteni. 

A fizetendő évi díjaknak minden egyes egyházközségtől leendő 
behajtása az első magyar általános biztosító társaság hatásköréhez 
tartozik, azon bevallások alapján, melyek az egyházak által az első 
magyar általános biztosító társaság budapesti főügynökségének átadat-
tak, és a melyek alapján a kötvények kiállíttattak, megjegyeztetvén, 
hogy az első évi díjrészlet a kötvény kibocsátásakor azonnal — a 
díjkötelezvények után járó évi díjrészletek pedig mindenkor a lejárat 
napján lesznek fizetendők. 

Ha egyik vagy másik egyházközség fizetési kötelezettségének, 
a társaság részéről az egyházmegyei elnökség útján hozzá intézendő 
fölhívás kézbesítésétől számítandó egy hónap alatt sem tenne eleget, 
jogában álland ugyan az első magyar általános biztosító társaságnak 
a fizetéssel késedelmező egyházközségtől hátralevő díjkövetelését 
6 százalékos késedelmi kamattal együtt bármely általa szabadon 
választandó bíróság előtt indítandó sommás per útján megvenni, de 
fizetési mulasztás a biztosítás érvényességén csorbát nem ejtend. 

6. Minthogy némely egyházközség vagyonai valamely más tár-
sulatnál már biztosítva lehetnek, az egyházkerület magára vállalja 
úgy intézkedni, hogy ily tárgyak a biztosítási határidő lejártával 
azonnal az első magyar általános biztosító társaságnál vallassanak 
be biztosítás végett és így nem követelhető, hogy az ily helyzetben levő 
egyházközségek az első magyar általános biztosító társasággal jelen szer-
ződés alapján kötött biztosítási szövetségbe azonnal belépjenek, hanem 
akkor, midőn kötvényeik érvénye elenyészik, a szerződési közösségbe 
beállani mindenesetre kötelesek leendenek. Egyébiránt ha ezen egy-
házközségek előnyösebbnek látnák jelenlegi szerződésük felbontásával 
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26. mindjárt az első magyar ált. biztosító társasághoz átlépni, ez utóbbi 
föladata és kötelessége leend, a kérdéses czél elérésére szükséges 
lépések megtétele iránt alapszabályszerüleg intézkedni. A más biz-
tosító társulatoktól időközben átlépő, vagy a biztosításra most ugyan 
nem jelentkezett, de annak jótékonyságát későbben netalán igénybe 
venni kivánó egyházközségek érdekei megóvása tekintetéből határo-
zottan kiköttetik, hogy a szerződésben megállapított kedvezmények-
ben aránylagosan az ily egyházközségek is részesíttetni fognak. 

7. Hogy az előbbi pontban kifejezett megállapodás minél köriy-
nyebben foganatosíttathassék, az egyházkerület a szerződés érvénybe 
lépésétől számítandó három hó leforgása alatt hiteles kimutatásban 
értesítendi az első magyar általános biztosító társaságot az iránt, 
hogy jelenleg mely községeknek, minő vagyonai, melyik társulatnál 
és meddig vannak biztosítva? 

8. Az első magyar általános biztosító társaság budapesti főügy-
nökségéhez jelen szerződés alapján intézendő föladmányokra vonat-
kozó biztosítás mindenkor a bevallási évnek ezen főügynökséghez 
leendő beérkezését követő déli 12 órakor lép érvénybe s végződik 
a kötvényben kitett napon szintén déli 12 órakor. Ily értelemben 
fognak az illető kötvények is kiállíttatni, melyekben az évenként 
fizetendő összeg mennyisége is mindenkor világosan kijelölendő. 

9. Ha valamoly biztosított tárgy eredetileg bevallott értéke idő-
közben változást szenvedne, az ily esetekben követendő eljárás sza-
bályozását illetőleg következő megállapodás jött létre: 

a) tűzesetből eredt változásnál, ha valamely biztosított tárgy 
egészben vagy részben leégett, ezen tárgyra nézve a további bizto-
sítás egészben vagy részben megszűnik, az érte ugyanazon biztosí-
tási évre kiszabott díj a társaság jogos tulajdonává válván, a még 
le nem járt díjkötelezvények pedig a netalán ugyanazon kötvény 
alapján biztosított, de meg nem égett tárgyak után eső díjhoz módo-
sítandók. 

A tűz által egy részben megsemmisült biztosítási tárgy meg-
maradt részének miután kiépíttetett, vagy a leégett helyett előállí-
tott új épületnek biztosítására nézve a jelen szerződésben megálla-
pított eljárás épen oly mulhatlanul szükséges, mintha azon biztosítást 
a korábbi meg nem előzte volna. 

b) Ha a biztosított tárgy álladéka, javítások, átalakítások nem 
tűz vagy villám által okozott elemi befolyások következtében idő-
közben oly változást szenvedne, mely az érték emelkedését, csök-
kenését vagy épen teljes megsemmisülését idézné elő : ezen változás 
tüzetes számadatokkal kifejezve lesz a társaság budapesti főügynök-
ségénél bejelentendő, mely a teendő kiszámítás alapján a találan-
dókhoz képest megállapítandó díj-változásról kötvény-függeléket vagy 
szükség esetében új kötvényt fog kiállítani. 

E szerint, ha valamely biztosított tárgy értéke időközben meg-
csökken; a még hátralevő biztosítási időre eső díjrészlet visszatérít-
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tetik; értékemelkedés esetében pedig a kiszámítandó aránylagos díj 26. 
pótlólag befizetendő. 

10. Kártérítések vagy kárrendezések körül általában az első 
magyar általános biztosító társaság tűzbiztosítási általános kötvény-
föltételei irányadók, azonban ezek alkalmazására nézve kölcsönös 
egyetértéssel következő feltételek állapíttatnak meg : 

a) Minden biztosító egyházközség köteles káresetét egyenesen 
a budapesti főügynökségnél bejelenteni, de bejelentendő az egyide-
jűleg az illető egyházmegye elnökségénél is, hogy a kárfölvétel 
alkalmával a kárvallott egyházközség érdekei fölött ez is ellen-
őrködhessék ; ha azonban a kár bejelentése postai távolság, vagy 
más rendkivüli akadály miatt a tűzkár után nyolcz napig késnék, 
is, ezen késedelem a kárvallott egyházközség kártérítési igényeit 
egyáltalában nem veszélyeztetheti. 

b) Az első magyar általános biztosító társaság részéről eszköz-
lendő minden kárfölvételekhez, az illető egyházmegyei elnökség is 
kirendelendi megbízottját, hogy a kárról fölvett jegyzőkönyvbe 
netaláni észrevételeit vagy a kárbecslésre vonatkozó megnyugvását 
beiktathassa. 

c) Az első magyar általános biztosító társaság kötelezi magát, 
hogy az egyházi épületeknél káresetekben, a biztosítás tartama alatt, 
a különben szokásos avulásért semmi levonást sem fog számítani. 

d) A károk, az első magyar általános biztosító társaság által a 
lehető leggyorsabban s legfölebb a kárjelentésnek a Budapesten 
székelő igazgatósághoz leendő beérkezésétől számítandó nyolcz nap 
alatt — ha csak elemi, vagy más valami rendkivüli akadály közbe 
nem jő -— fölveendők s a fölszámítás befejezését követő nyolcz nap 
alatt kiegyenlítendők. 

11. Az első magyar általános biztosító társaság a kártérítési 
összeget egyenesen az illető kárvallott egyháznak fizetendi; ennek 
megtörténtéről az illető egyházmegye elnökségét köteles lévén érte-
síteni. 

12. A kezelési eljárás körül óhajtandó egyformaság végett az 
első magyar általános biztosító társaság díjmentesen szolgáltatandja 
az egyházkerületnek a nyomtatvány-szükségletet, viszonzásul csak 
azt kötvén ki, hogy az egyházkerület tegyen oly intézkedést, hogy 
kebelében az illetők által mindenütt ezen nyomtatványok jöjjenek 
alkalmazásba. 

13. Az első magyar általános biztosító társaság ezen szerződés-
ből eredő minden kötelezettségeire nézve budapesti főüg'ynökségét 
nevezi képviselőjéül és annak minden eljárásaért felelősséget vállal; 
az egyházkerület a maga részéről szintén nevezend ki oly közeget, 
mely őt e téren képviselje, s erről az első magyar általános bizto-
sító társaságot értesítendi. 

14. Ezen szerződést a szerződő feleknek sem egyike, sem 
másika, a kikötött idő tartamának lefolyása előtt sem föl nem mond-
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hatja, sem föl nem bonthatja; és így sem az egyházkerület, sem a 
hatásköréhez tartozó egyes egyházközségek, vagy a fölügyelete alatt 
álló tanintézetek, egyéb testületek vagy alapítványok, a kölcsönös 
egyetértéssel megállapított szerződés határidejének lejárása előtt más 
biztosító társulattal tűzkár elleni biztosítási szerződésre nem lép-
hetnek. 

15. Ezen szerződés érvénye tulaj donképen 1888. május hó 
l-jétől 1898. május hó 1-jéig terjed, azonban kötelezi magát az 
első magyar általános biztosító társaság, hogy a bányai evang. egy-
házkerület hatásköréhez tartozó egyházközségek és testületek oly 
vagyonaira nézve, melyeknek biztosítási kötvénye jelen szerződés 
életbelépése előtt járand le, vagy a melyeknek biztosításával az 
illetők addig várakozni tanácsosnak nem látnák, a biztositást ezen 
határidő előtt is jelen szerződésben foglalt föltételek alatt esz-
közlendi. 

16. Jelen szerződés a bányai evang. egyházkerület Budapesten 
1887. szeptember 30-dik és október hó 1-ső és 3-dik napjain tar-
tott közgyűlésének 38. pontja alatt kelt határozatával minden pont-
jában változtatás nélkül elfogadtatván és megerősíttetvén, két egyenlő 
példányban kiállíttatott, mindkét fél meghatalmazottjai által aláíratva 
megpecséltetett és egyik példány az egyházkerület levéltára részére 
megtartatván, a másik példány az első magyar általános biztosító 
társaság részére átadatott, kiköttetvén, miszerint a szerződés bélyeg-
költségeit a szerződő felek egyenlő részben fogják viselni. 

Budapesten, 1888. márczius hó 8-án. 
Békés-Csabán, 1888. május 1-én. 

Első magyar általános biztosító társaság: Br. Szeberényi Gusztáv, 
Lévai. Ormódy„ bányakerületi püspök. 

Á szerződés a jegyzőkönyvbe felvétetni, eredeti pél-
dánya a levéltárba letétetni rendeltetik. 

27. Olvastatik a békési esperességnek azon kérvénye, melyben 
a kerületet arra kéri, hogy a szarvasi képezdén állandóan segélyez-
zen egy tanszéket, és olvastatik ezen kérelemre nézve az állandó 
pénzügyi bizottság véleményes jelentése. 

A kerület közgyűlése, tekintettel a kerület pénzerejére 
és az általa segélyezendő esetleg felállítandó intézetek 
szükségleteire, az állandó segélyezési kérelemnek helyt nem 
ad és évi segélyül a jövő 1888 —89. évre 800 frtot utal-
ványoz a kerület pénztárából. 
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A gyűlés második napja. 

28. A tegnapi ülés jegyzökönyve felolvastatván, 28—31. 
hitelesíttetett. 

29. Szontágh Pál, a kerületi törvényszék elnöke, felkéri a köz-
gyűlés figyelmét arra, hogy a hírlapi közlések szerint a dunáninneni 
kerületből egy világi felügyelő, sőt a tegnapi közgyűlésen történt 
felszólalás szerint a bányai kerületből is egy lelkész, részt vettek 
az ez idén Kiewben az oroszok christianisálásának 900-dik évfordulója 
alkalmából megtartott orosz nemzeti ünnepélyen. Tekintve, hogy ezen 
ünnepély oly egyházi, politikai és nemzetiségi tüntetés volt, a melyen 
való megjelenést a hazafiasság tiltja, indítványba teszi, hogy a kerület 
közgyűlése fejezze ki megbotránkozását ezen Kiewbe való zarándo-
kolás felett, egyúttal utasítsa az egyetemes közgyűlésre küldendő 
követeket, mikép a Kievbe utazott egyházi tisztviselők ellen a szük-
séges megtorló lépéseket erélyesen indítsa meg. 

Az indítványt követő felszólalásokból megállapíttatott, hogy a 
tegnapi közgyűlésen történt azon felszólalás, mely szerint a bányai 
kerületből egy lelkész kiutazott volna Kievbe, nem való. 

Ennek megállapítása után 
a kerület közgyűlése Szontágh Pál úr indítványát 

egyhangúlag elfogadja. Megbotránkozását fejezi ki a felett, 
hogy egy, a magyar ág. liitv. egyház kötelékébe tartozó 
tisztviselő a kiewi ünnepélyen megjelent és felkéri az egye-
temes közgyűlést, hogy ellene a megtorló lépéseket ren-
delje el. 

Egyúttal kijelenti, hogy a bányai kerületből a neve-
zett ünnepélyen senki sem jelent meg és sajnálatát fejezi 
ki a fölött, hogy a közgyűlésen a bányai kerület egy lel-
késze minden alap nélkül azzal gyanusíttatott, hogy a 
kiewi ünnepélyen részt vett volna. 

30. Elnöklő felügyelő úr felhívja a közgyűlés figyelmét arra, 
hogy a közgyűlés jegyzőinek mandatuma lejárt, és hogy a jegyzői 
állások, valamint a kerület ügyészi állása ez idén újra betöltendők. 

A közgyűlés közfelkiáltással a kerület egyházi jegyző-
jévé Haendel Vilmos honti főesperest, világi jegyzőjévé 
és ügyészévé KráJik Lajost választja meg\ 

31. Bemutattatik a tanügyi bizottságnak a kerületbeli iskolák 
és tanítóképzők állapotáról az 1887—88. tanévre vonatkozó követ-
kező jelentése : 



74 

J e l e n t é s e 
a nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületi gyűlés által nagy-
ságos Zsilinszky Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizott-
ságnak a kerület kebelében létező középiskolák és tanítóképzők 

állásáról. 

A nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületben az 1887—88. 
iskolai év folytán volt három nyolczosztályú teljes, három négy-
osztályú gymnasium s két tanítóképző intézet, melyek közül hétben 
a tannyelv tisztán magyar, egyben (Beszterczebánya) a magyar mel-
lett segédtannyelvekül használtatnak a tót és a német. 

I. A szarvasi fögymnasium a hozzá csatolt tanítóképzőintézettel 
egy szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium igaz-
gatója a tanítóképző igazgatója is volt; azonkívül két rendes és más 
két intézeti óraadó a tanítóképzőben, mint szaktanárok működtek. 
Tannyelve úgy a gymnasiumban, mint a tanítóképzőben is magyar, 
de a tanítóképző növendékei a gyakorló iskolákban magyar és tót 
nyelvű tanításban is gyakoroltatnak. A főiskola tanereje : 11 ren-
des, 1 helyettes, 2 bejáró óraadó, 4 más tárgyat nem tanító hit-
oktató, 1 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 19 tanférfi. A 11 
rendes tanár évi fizetésének összege, beleszámítva három nyugalma-
zott tanár nyugdíját is, 13,561 forintot tett. A tanintézet összes 
jövedelme 31,677 frt volt, s ugyanannyi a kiadása is. Az egyetemes 
gyűlés által megállapított tantervtől eltér annyiban, hogy az előirt 
pensum helyett a kátét tanítja. A többi tantárgyakra nézve az egye-
temes tantervet követi. A főgymnasiumban a megszabott tantárgyakon 
kiviil a franczia nyelv, gyorsírás, a rendkívüli rajz, műének és 
zene, mint rendkívüli tantárgyak taníttattak. A tanulók száma volt 
a tanév elején 404 (13-mal több, mint az előző évben), a tanév 
végén 394 (10-el több, mint a mult évben). Ez utóbbiak közül volt 
nyilvános tanuló 382, magántanuló 11. Az - év végén megvizsgált 
394 tanuló közül : minden tantárgyból jeles előmenelt tett 29 (7'3%); 
minden tantárgyból legalább jó előmenetelt 66 (16*7%); minden 
tantárgyból legalább elégséges előmenelt 208 (52'8%); egy tantárgy-
ból elégtelen előmenetelt 51 (12 '9%); két tantárgyból elégtelen elő-
menetelt 25 (6-3%); több tantárgyból elégtelen előmenetelt 15(3'8%). 
A gymnasiumi tanulók erkölcsi állapotát tekintve, a 382 nyilvános 
tanuló közül : jó osztályzatatot kapott 339 (88*7%); szabályszerűt 
42 (12%); kevésbbé szabályszerűt 1. — Érettségi vizsgálatra jelent-
kezett 43 tanuló, kik közül Írásbelit tett sikerrel 39, szóbelit kiállott 
sikerrel 32, s ezek közül egyszerű érettségi bizonyítványt kapott 30; 
jeles bizonyítványt 2. — Vallásukra nézve voltak a gymnasiumi 
tanulók : ág. hitv. evang. 195 (49-4%); ev. reform. 35 (9%); róm. 
kath. 83 (21%); görög kath. 3 (0 '7%); görög keleti 39 (9-9%); 
mózes hitű 39 (9*9%). — Anyanyelvre nézve vo l t a gymnasiumban 
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magyar 350 (88*8%); német 5 (1-2%); tót 23 (6%); szerb-horvát i ; 
román 15 (4%). — A tanítóképző 4 tanfolyamában volt 12 nyilvá-
nos, 1 magán, összesen 13 tanuló. Ezek közül vizsgálatot tett az 
év végén 12 nyilvános tanuló, és pedig jó eredménynyel 3 ; elégséges 
eredménynyel 7; elégtelen eredménynyel 2. — A tanév végén meg-
vizsgált tanulók közül vallásra nézve mind a 12 ág. hitv. evang., 
anyanyelvre nézve ugyancsak mind a 12 magyar volt, Életkoruk 
szerint volt 16 éves 3; 17 éves 4 ; 18 éves 1 ; 19 éves 2 ; 20 éves 
2. — A növendékek közül fizetett : tanpénzt 5, könyvtárra és tan-
szerekre 3, mellékgyakorlatokra 3, tanpénzmentes volt 5, ösztön-
díjas 2; tápintézetben élelmeztetett olcsón 1. — A tanítóképzősök a 
főiskola szükségleteire fizettek összesen 42 frt 60 krt, A tanító-
képző segélyére, illetőleg egy tanszék ellátására a bányai egyház-
kerület felajánlott 800 forintot, mely összeg a gymnasiumi bevéte-
lektől és kiadásoktól kiszakítva vezettetik. Tanképesítő vizsgálat ez 
idén nem tartatott. — A főgymnasium összes tanulói közül ösztöndíjt 
élvezett az intézet saját ösztöndíj alapjából 17, és pedig 224 frt 
értékben; idegen ösztöndíjt élvezett 32, és pedig 1199 frt érték-
ben; az intézet saját segélyalapjából segélyezésben részesült 180 
tanuló 8120 frt értékben. Tandíjmentes volt 10. Tápintézetben élel-
meztetett 179, kik közül 50 írtjával teljes fizető volt 50 ; 30 frtot 
fizető volt 101; 15 forintot fizető 12; egészen ingyenes 16. Az esti 
convictusba, mely a tápintézet függelékét képezi, az év elején beíra-
tott 70, az év zártán volt 56. — A főiskola egyesületei voltak: 1. 
a dalegylet, melyben Benka Pál szakszerű vezetése alatt hetenkénti 
4 órában 120 tanuló gyakorolta magát a műéneklésben; 2. az 
önképző 89 működő és 72 hallgató taggal. — Az intézet taneszközei 
vétel és ajándék útján szaporodtak; tanszerekre 852 frtot költött a 
tanintézet. — A főiskola évi eseményei közül felemlítjük, hogy 
Tatay István, a főgymnasiumnak 6 év óta nyugalmazott tanára, ki 
mint tanár és igazgató 26 éven át magának nemcsak e tanintézet, 
hanem általában a protestáns tanügy körül igen szép érdemeket 
szerzett, ez év június 12-kén elhunyt. Legyen áldott emlékezete! 
A főiskola évi nyomatott értesítőjében Kutlik Endre tanár „A nevelés 
egy fontos tényezője a gymnasiumi oktatásban" czím alatt a rajz-
tanítás módjáról érdekesen és alaposan értekezik. 

II. A selmeczbéinyai lyceum áll egy teljes nyolczosztályú főgym-
nasiumból, s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből. A főgymnasium igaz-
gatója mellett a tanítóképzőnek külön vezetője is volt. Tannyelve 
úgy a főgymnasiumban, mint tanítóképzőben is magyar. Az egész 
lyceum tanereje 11 rendes, 1 helyettes, 1 bejáró óraadó, 3 más 
tárgyat nem tanító hitoktató, 1 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 
17 tanférfi. A 11 rendes tanár évi fizetésének összege 14,525 frt. 
A tanintézet összes évi jövedelme 30,569 frt s ugyanannyi a kiadása 
is; de új építkezésre elő van irányozva még 6025 forint, mely összeg 
kölcsön vétetni s apródonként törlesztetni czéloztatik. Mint államilag 



31. segélyzett intézet, az állami tantervet törekszik keresztülvinni. — 
A főgymnasiumban a megszabott tantárgyakon kivül a gyorsírás, 
rendkívüli rajz, műének és 'zene, mint rendkívüli tantárgyak tanít-
tattak. — A tanulók száma volt a tanév elején 240, a tanév végén 
226 (25-el kevesebb, mint az előző évben); ez utóbbiak közül nyil-
vános tanuló volt 222, magántanuló 4. Az év végén megvizsgálta-
tott 226 tanuló. Ezek közül : minden tantárgyból jeles 21 (9*3%); 
minden tantárgyból legalább jó 73 (32-3%); minden tantárgyból 
legalább elégséges 82 (36-2%); egy tantárgyból elégtelen 16 (7%); 
két tantárgyból elégtelen 19 (8'4%); több tantárgyból elégtelen 15 
(6-6%). A gymnasiumi tanulók erkölcsi állapotát tekintve, a 222 
nyilvános tanuló közül : jó osztályzatot kapott 166 (74*7%); sza-
bályszerű osztályzatot 51 (22-9%); kevésbé szabályszerűt 5 (2-2%). — 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 32 az intézetben végző tanuló, 
kik közül írásbelit tett sikerrel 28 ; szóbelit kiállott sikerrel 22, kik 
mindannyian egyszerű érettségi bizonyítványt kaptak. — Vallásukra 
nézve voltak a gymn. tanulók : -ág. liitv. evang. 157 (69*4%); evang. 
ref. 16 (7%); római kath. 47 (20'8%); unitárius 1 (0"4%); mózes 
liitü 5 (2-2%). — Anyanyelvre nézve volt a gymnasiumban: magyar 
116 (51%); német 20 (9%); tót 90 (40%). — A tanítóképző intézet 
4 tanfolyamában volt a tanév elején 17, a tanév végén 15 tanuló, kik 
közül az év végén vizsgálatot tett : jó eredménynyel 3, elégséges 
eredménynyel 10, elégtelen eredménynyel 2. A tanulók mindannyian 
ág. hitv. evangélikusok voltak; anyanyelvre nézve pedig volt: 
magyar 4, tót 11. Életkoruk szerint 15 éves volt 1; 17 éves 4 ; 
18 éves 5 ; 19 éves 4 ; 21 éves 1. A növendékek a tanításban 
a helybeli evang. elemi iskolában gyakoroltattak. Ösztöndíjban része-
sült 3, tápintézetben élelmeztetett egészen ingyen 14. — Mint épen 
végző növendék oklevelet kapott 4, olyan ki a képezdei tanulmá-
nyokat magán úton végezte 1. A képesítés magyar nyelven történt. 
A lyceum összes tanulói közül ösztöndíjat élvezett : az intézet saját 
ösztöndíj-alapjaiból 41, és pedig 621 frt értékben; másnemű idegen 
ösztöndíjt élvezett 10, és pedig 659 frt értékben. Tandíjmentes nem 
volt. A tápintézetben 147 növendék láttatott el ebéddel és vacsorá-
val, ha kellett, orvosi segélylyel és gyógyszerekkel is, 46 frtnyi 
évi díjért, mely azonban 69-nek vagy egészben vagy részben elen-
gedtetett. Az elengedett összeg 1582 frtot teszen. Van a lyceümnak 
zeneintézete, melyben a tanítóképző növendékei a zenében ingyen 
oktatást nyernek; gymnasiumi tanulók a zenei oktatásért 20 frtot 
fizetnek ; ilyen fizető tanuló volt 12. — A lyceum egyesületei : a) a 
Petöfí-kör (magyar önképző) 48 rendes, 97 rendkívüli, összesen 145 
taggal ; b) dalegyesület 97 taggal ; c) a Gusztáv Adolf-féle. illetőleg 
bibliai gyámegyesület 94 rendes taggal. A tagok krajczáros adomá-
nyaiból begyült 102 frt 6 kr., mely pénzen bibliák s egyéb vallásos 
könyvek vásároltatnak s küldetnek szegény egyházakba elosztás 
végett; d) a segélyzö egyesület 693 frtnyi tőkével. Az intézet tanesz-



77 

közei vétel és ajándék útján tetemesen gyarapodtak: taneszközökre 31. 
1452 frtot adott ki az intézet. A lyceum nyomatott értesítőjében Sulc 
Endre tanár „Szükségesek-e a szigorú felügyelet alatt álló önképző 
körök" czím alatt igen érdekesen értekezik. 

III. A budapesti nyolcz osztályú főgymnasium tanereje : 11 ren-
des, 1 helyettes, 4 bejáró óraadó, 4 más tárgyat nem tanító hit-
oktató, 1 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 21 tanférfi. A 11 
rendes tanár évi fizetésének összege, beleszámítva az ötödéves pót-
lékokat is 18,170 forint. A tanintézet évi jövedelme 29,886 frt, s 
ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve magyar. Teljesen az egyetemes 
gyűlés által megállapított tantervhez ragaszkodik. A megszabott tan-
tárgyakon kiviil taníttatik a műének és a franczia nyelv, mely utóbbi 
tantárgy tanítása azonban a tanár betegsége miatt évközben meg-
szűnt. — A tanulók száma volt a tanév elején 426 (32-vel több, 
mint az előző évben), a tanév végén 398 (37-tel több, mint a mult 
évben. A tanulók szaporodásának oka abban fekszik, hogy a fentartó 
egyház az első osztály mellé, a mult évben egy parallelosztályt állí-
tott fel. A tanév végén vizsgálatot tett 398 főnyi létszámból nyil-
vános tanuló volt 383, magántanuló 15 (3*7%). A megvizsgáltak 
közül : minden tantárgyból jeles volt 86 (21*6%); minden tárgyból 
legalább jó 134 (33*6%); minden tárgyból legalább elégséges 88 
(22*1 %): egy tantárgyból elégtelen 26 (6*5%); két tantárgyból elég-
telen 23 ' (5*7 %); több tantárgyból elégtelen 41 (10'3% ). A tanulók 
erkölcsi állapotát tekintve, a 383 nyilvános tanuló közül : jó osztály-
zatot kapott 264 (68*9%); szabályszerű osztályzatot 117 (30*3%); 
rosz osztályzatot 2. Érettségi vizsgálatra jelentkezett az intézetben 
végző 29, kik közül Írásbelit tett sikerrel 27, szóbelit kiállott siker-
rel 23, s ezek közül egyszerű érettségi bizonyítványt kapott 19, 
jeles bizonyítványt 4. Vallásukra nézve voltak a tanulók : ág. hitv. 
evang. 190 (47*7%); ev. református 25 (6*2%); unitárius 2 (0-5%); 
róm. kath. 27 (6*7%); görög keleti 3 (0*7%); mózes hitű 151 (38%). 
Anyanyelvre nézve volt : magyar 333 (83*7%); német 61 (15*3%), 
tót 3, angol 1. — A gymnasium összes tanulói közül ösztöndíjt 
élvezett : az intézet saját ösztöndíj-alapjaiból 8, és pedig 70 frt 
értékben; másnemű idegen ösztöndíjt élvezett 8, és pedig 481 frt 
értékben; vegyes jutalom czímén szegény tanulók között kiosztatott 
445 forint. Tandíjmentes volt a tanév elején 53, a tanév végén 45. 
Az ifjúság egyesületei voltak : a) Arany Jcinos-kör (magyar önképző) 
120 taggal; b) segélyzö-egyesület, melynek jelenlegi vagyonállása 
3881 frt 7 kr. Kamataiból és tagjai által befizetett jövedelmeiből 
szorgalmas és jó magaviseletű szegény tanulók különféle segélyben 
részesülnek. — A gymnasium taneszközei vétel és ajándék útján 
gyarapodtak; tanszerekre és könyvtárra 704 frtot adott ki. Nyoma-
tott évi értesítőjében Ulbrich Sándor tanár „A táplálkozás, mint a 
természet három országának physiologiai kapcsa" czim alatt tudo-
mányos alapossággal irt értekezést közöl 
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IV. A beszterczebányai négy osztályú algymnasium tanereje 4 ren-
des, 1 helyettes, 2 bejáró óraadó tanár, 3 más tárgyat nem tanító 
hitoktató, 2 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 12 tanférfi. A 4 
rendes tanár évi fizetése 3400 frt. A tanintézet évi összes jövedelme 
8566 frt, s ugyanannyi a kiadása is. Főtannyelve a magyar, segéd-
tannyelvekül használja a tótot és németet. A tót nyelv, mint facul-
tativ tantárgy taníttatik, mind a 4 osztályban. A meghatározott tan-
tárgyakon kivül taníttatott még a rendkívüli rajz és a műének 
valamennyi osztályban. Gyümölcsfa-tenyésztésben is nyertek oktatást 
azon tanulók, kik erre önként jelentkeztek. Az egyetemes gyűlés 
által megállapított tantervet követi. — A tanulók száma volt az év 
elején 92 (8-al több, mint az előző évben), az év végén 9 1 ( 9 - e l 
több, mint a mult évben). Magántanuló nem volt. Az év végén meg-
vizsgált 91 tanuló közü l : minden tantárgyból jeles 10 ( l l ° / o ) ; min-
den tantárgyból legalább jó 10 (20*8°/o); minden tantárgyból leg-
alább elégséges 47 (51 '6%); egy tantárgyból elégtelen 8 (8*8°/o); két 
tantárgyból elégtelen 3 (3*3%); -több tantárgyból elégtelen 4 (4*4%). 
A tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 55 
(50*5°/o); szabályszerűt 32 (35*1%); kevésbé szabályszerűt 4 (4*4°/o). 
Vallásukra nézve voltak a tanulók ág. hitv. evang. 88 (96*7%); 
evang. ref. 1 (1T%); róm. kath. 1 (1*1%); mózes hitű 1 (1*1%). 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 24 (26*3%); német 7 (7*6°/o); tót 
60 (65*9%). A tanintézet tanulói közül ösztöndíjat élvezett : az inté-
zet saját ösztöndíj-alapjából 5, és pedig 49 forintot; másnemű idegen 
ösztöndíjat élvezett 15, és pedig 332 frt értékben. Tandíjmentes 
volt 8. A tápintézetben élelmeztetett 21 tanuló 20 frt évi díjért, 
mely azonban 4 tanulónak egészen, 5-nek pedig felerészben elenged-
tetett. Az elengedett összeg 130 frtot tesz. Van gyógyszer-alapja 
300 frt tőkével, melynek rendeltetése a szegény tanulókat megbete-
gedésük esetén gyógyszerekkel ellátni. Ezenkívül van segélyalapja 
92 frt 44 krnyi tőkével, melynek rendeltetése az, hogy abból a 
nagyon szegény tanulók tankönyvekkel láttassanak el. A gymnasium 
könyvtára és tanszerei vétel és ajándék útján szaporodtak; tanesz-
közökre 200 forintot adott ki. Nyomatott évi értesítője az intézet 
viszonyait elegendő részletességgel közli. 

V. A békéscsabai négy osztályú algymnasium tanereje : 5 rendes, 
1 bejáró óraadó. 2 más tárgyat nem tanító hitoktató, összesen 8 
tanférfi. Az 5 rendes tanár évi fizetése 4643 frt. A tanintézet összes 
évi jövedelme 7680 frt s ugyanannyi a kiadása is. Tannyelve a 
magyar. A vallástant az 1-ső és 2-dik, azután a 3-dik és 4-dik 
osztályban combinative tanítják. Tanterve inkább az állami, mint az 
egyetemes gyűlés által megállapított tantervhez közeledik. A német 
nyelvet csak a 3-dik osztályban kezdi tanítani. A tanulók száma 
az év elején 100 (30-al kevesebb, "mint. az előző évben), az év végén 
92 (31-el kevesebb, mint a mult évben). Az év végén megvizsgált 
9 2 tanuló közül : minden tantárgyból jeles 9 (9*7°/o); minden tan-
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tárgyból legalább jó 16 (18%); minden tantárgyból legalább elég- 31. 
séges 44 (47'8%); egy tantárgyból elégtelen 5 (5*4%); két tantárgy-
ból elégtelen 4 (4-3%); több tantárgyból elégtelen 14 (15*2%). — 
A tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 36 
(39'1%); szabályszerűt 52 (56*5°/o); kevésbé szabályszerűt 3 (3*2%); 
rosz osztályzatot 1. — Vallásukra nézve voltak a tanulók : ág. hitv. 
evang. 54 (58-7%); ev. reform. 1; római kath. 11 (12%); mózes 
hitű 26 (28-2%). Anyanyelvre nézve volt : magyar 80 (87%); német 
1 ; tót 11 (12%). A tanulók közül ösztöndíjt élvezett, az intézet 
saját ösztöndíj-alapjaiból 12, és pedig 75 írt értékben; esetleges 
segélyezésben részesült 14, és pedig 113 formt értékben. Féltandíj-
fizető volt 12. Könyvtára és tanszerei részint vétel, részint ajándék 
útján szaporodtak. Tanszerekre 421 forintot adott ki. Nyomatott évi 
értesítőjében az iskola viszonyait kellő részletességgel tünteti fel. 

VI. Az aszódi négyosztályú algymnasium tanereje 2 rendes, 3 
helyettes, 1 bejáró óraadó, 2 más tárgyat nem tanító hitoktató, össze-
sen 8 tanférfi. A 2 rendes tanár évi fizetése 1583 frt. A tanintézet 
összes évi jövedelme 6705 frt, s ugyanannyi a kiadása is. Tan-
nyelve a magyar. Az állami tantervet követi. A vallást combinative 
s az egyetemes gyűlés által megállapított tantervtől eltérőleg tanítja. 
A rendes tantárgyakon kivill taníttatott a gyorsírás és műének. 
A tanulók száma volt a tanév elején 100 nyilvános, 21 magán, a 
tanév végén 96 nyilvános, 14 magán, s így a tanév végén volt 
összesen 110 tanuló (23-al több, mint a mult évben). Az év végén 
megvizsgált 110 tanuló közül : minden tárgyból jeles előmenetelt 
tett 7 (6-3%); minden tantárgyból legalább jó előmenetelt 32 (29%); 
minden tárgyból legalább elégséges előmenetelt 39 (35*4%)'; egy 
tantárgyból elégtelen eredménynyel tett vizsgálatot 5 (4'5%); két 
tantárgyból elégtelen eredménynyel 18 (16*3%); több tantárgyból 
elégtelen eredménynyel 9 (8-2%). — A tanulók erkölcsi állapo-
tát tekintve, a 96 nyilvános tanuló közül : jó osztályzatot ka -
pott 56 (58*3%); szabályszerű osztályzatot 33 (34'3%); kevésbé 
szabályszerűt 7 (7*3%). —- Vallásukra nézve voltak a tanulók : ág. 
hitv. evang. 41 (37*3%); ev. reform. 5 (4'5%); római kath. 34 
(309%); mózes liitü 30 (27*2%). — Anyanyelvre nézve volt: magyar 
92 (83 6%); német 15 (13'6%); tót 3 (2-7%). — A tanulók közül 
ösztöndíjt élvezett, az intézet saját ösztöndíj-alapjaiból 11, és pedig 
137 forintot. — Fél tandíjat fizetett az első félévben 4, a második-
ban 14, tandíjmentes volt 1. A tápintézetben 44 frt évi díjért 18 
tanuló láttatott el ebéddel és vacsorával. Az élelmezési díj 1 tanuló-
nak egészen, l-nek pedig felerészben elengedtetett. Onképzője a 
„Petőfi-kör" 42 működő és 31 olvasó tagot számlált Könyvtára és 
tanszerei vétel és ajándék útján gyarapodtak . A gymnasium évi esemé-
nyeiből felemlítjük, hogy az intézet f. évi junius 27-én fényes siker-
rel ünnepelte meg 100 éves fennállásának emlékét, mely alkalomból 
a tanintézet tőkéje egykori tanítványai áldozatkészségéből tetemesen 
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31. gyarapodott. Nyomatott évi értesítője közli az emlékünnep lefolyását 
s az ez alkalommal elszavalt költeményeket. Az értesítő az intézet 
viszonyait kellő részletességgel tünteti fel. 

Az egyes tanintézetek igazgatói által beküldött adatokat össze-
gezve, a bányai egyházkerület 6 gymnásiumában volt a tanulók 
száma osztályonként : az első osztályban a tanév elején 327, a tanév 
végén 299 ; a második osztályban a tanév elején 227, a tanév végén 
216 ; a harmadik osztályban a tanévelején 190, a tanév végén 189 ; 
a negyedik osztályban a tanév elején 173, a tanév végén 168; az 
ötödik osztályban a tanév elején 119, a tanév végén 117 ; a hatodik 
osztályban a tanév elején 113, a tanév végén 108 ; a hetedik osztály-
ben a tanév elején 123, a tanév végén 110; a nyolczadik osztály-
ban a tanév elején 111, a tanév végén 104, s így volt összesen a 
8 osztályban a tanév elején 1383 (25-tel több, mint az előző évben), 
a tanév végén 1311 (23-mal több, mint előző évben). Nyilvános 
tanuló volt az év elején 1321, az év végén 1266; magántanuló 
volt az év elején 62, az év végén 46. — Az év végén vizsgá-
latot tett 1311 főnyi létszámnak a magántanulók 34%-ká t teszik. 
A tanulók közül egész tandíjat fizetett a tanév elején 1266, a tanév 
végén 1185; fél tandíjt-fizető volt az év elején 40, a tanév végén 
5 3 ; tandíjmentes volt a tanév elején 73, a tanév végén 69. 

A középiskolai tanulók közt vallásra nézve volt a tanév végén: 
ág. hitv. ev. 7 2 5 (55*3%)/ ev. reform. 8 3 (6*3°/o), unitárius 3 (0*2%) , 
római kath. 2 0 3 ( 1 5 * 4 % ) , görög kath. 3 (0 '2 '%), görög keleti 4 2 ( 3 * 2 % ) , 
mózes hitű 2 5 2 ( 1 9 ' 2 % ) . — Anyanyelvre nézve volt a tanulók közt 
az év végén : magyar 9 9 5 (75*9%), német 1 0 9 (8*3°/o), román 
1 5 (1-1%), tót 1 9 0 ( 1 4 ' 4 7 o ) , szerb-horvát 1, angol 1. — A tanulók 
nyelvismeretét tekintve : csak az iskola főtannyelvét [a magyart) 
beszélte 4 1 9 ( 3 1 * 9 7 o); a magyar nyelvet általában valamennyi tanuló 
beszélte. 

A tanulók életkorát tekintve, jár t a tanév végén az I. osztályba 
9 — 1 0 éves 7 5 (a létszám 5*7°/o-ka), 1 1 - - - 1 2 éves 1 8 7 ( 1 4 * 2 % ) , 
idősebb 3 7 (2*8%); a I I . osztályba 1 0 — 1 1 éves 4 3 (3*2%) , 1 2 — 1 3 
éves 1 3 2 ( 1 0 % ) , idősebb 4 1 ( 3 * l 7 o ) ; > III. osztályba 1 1 — 1 2 éves 
4 0 ( 3 % ) , 1 3 — 1 4 éves 1 2 6 ( 9 * 6 % ) , idősebb 2 3 ( 1 - 7 % ) ; a IV. osz-
tályba 1 2 — 1 3 éves 4 3 (3*2%) , 1 4 — 1 5 éves 9 6 (7*37o), idősebb 
2 9 (2*27o) ; az V. osztályba 1 3 — 1 4 éves 3 3 2*57o), 1 5 — 1 6 éves 
7 2 (5*47o), idősebb 1 2 ( 0 ' 9 7 o ) ; a VI. osztályban 1 4 — 1 5 éves 
3 5 (2*6%) , 1 6 — 1 7 éves 5 3 (47o) , idősebb 2 0 ( l * 5 7 o ) ; a VII. osz-
tályba 1 5 — 1 6 éves 4 3 (3*2%)» 1 7 — 1 8 éves 5 3 ( 4 % ) , idősebb 
14 (1%); a VIII . osztályba 16—17 éves 29 (2*2%), 18—19 éves 
5 8 (4*47o), idősebb 1 7 ( l *2° / 0 ) . — Az 1 8 6 8 - d i k i t.-cz. 1. §-a szem-
pontjából véve, a középiskola tanulói között volt a tanév elején 9 
éves 55, a tanév végén 4 ; 10 éves a tanév elején 122, a tanév 
végén 74 ; 11 éves a tanév elején 189, a tanév végén 144; 12 éves 
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a tanév elején 218, a tanév végén 173 ; 13 éves a tanév elején 31. 
182, a tanév végén 204; 14 éves a tanév elején 178, a tanév 
végen 191; 15 éves a tanév elején 123, a tanév végén 152. 
E szerint a tanév elején volt a középiskolákban 1067 népiskolai 
tanköteles, a tanév végén 942. 

A tanulók közt honosságra nézve volt: helybeli 545 (41*5%); 
megyebeli 243 (18*5%); magyarországi más megyebeli 502 (38*3%); 
fiumei 1 ; horvát-szlavonországi 1 ; külállambeli, és pedig: osztrák 
tartománybeli 13 (0'9%); szerbországi 2 ; németországi 2 ; angolor-
szági 2 ; oroszországi 1. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve, 1266 nyilvános tanuló 
között: könnyű jellegű betegségi eset volt 643; súlyos jellegű 50, 
járványos jellegű 13, halállal végződő 2. 

A tanulók erkölcsi állapotát tekintve, miután a magán tanulók 
az erkölcsből nem osztályoztattak, 1266 rendes tanuló közül jó osz-
tályzatot kapott 916 (72-372); szabályszerű osztályzatot 327 (25*8%); 
kevésbé szabálszerüt 20 (1-5%); rosz osztályzatot 3 (0-2%). — Fe-
gyelmi eset pedig előfordult: igazgatói megrovással sújtott 87 ; tanári 
megrovással súlyosbított 33; tanács folytán kizárt 7. 

Tan- vagy leczkeórát mulasztottak a nyilvános tanulók az egész 
tanévben, még pedig: az I. osztálybeliek 6449 igazoltat; a II. osz-
tálybeliek 5908 igazoltat; 23 nem igazoltat; a III . osztálybeliek 
5335 igazoltat, 62 nem igazoltat; a IV. osztálybeliek 4424 igazol-
tat, 20 nem igazoltat; az V. osztálybeliek 2815 igazoltat, 31 nem 
igazoltat; a VI. osztálybeliek 2603 igazoltat, 12 nem igazoltat; a 
VII. osztálybeliek 4123 igazoltat, 21 nem igazoltat; a VIII. osztály-
beliek 3116 igazoltat, 11 nem igazoltat. Az összes 1266 főnyi ren-
des tanulók tehát mulasztottak 34,773 igazolt, 436 nem igazolt, 
összesen 35,209 tanórát. Nem mulasztott 185, vagyis a rendes tanu-
lók 14*6 %-ka. Ha a 185 nem mulasztót a nyilvános tanulók 1266 
főnyi létszámából kivesszük, akkor egy-egy nyilvános tanulóra esik 
32-8 óramulasztás. 

A szülők közt polgári állásra nézve volt: önálló őstermelő 177 
(a szülők 13*5%-ka); önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vállal-
kozó s más ilyféle 457 (a szülők 34'8%-ka); állam és községi tiszt-
viselő 258 (a szülők 19*6%-ka); magán tisztviselő 90 (a szülők 
6'9%-ka); más értelmiségi 302 (a szülők 23%-ka); személyes szol-
gálatból élő munkás, napszámos, szolga és más ilyen 27 (a szülők 
2%-ka). 

A tanulásban tett előmenetelt tekintve, a tanulók következő 
eredménynyel tettek vizsgálatot: minden tantárgyból jeles osztályza-
tot kapott 1 6 2 ( 1 2 3 0 / o ) ; minden tantárgyból legalább jó osztályza-
tot 3 4 0 ( 2 5 * 9 ° / 0 ) ; minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot 
5 0 8 ( 3 8 - 7 ° / o ) ; egy tantárgyból elégtelen osztályzatot 1 1 1 ( 8 - 4 % ) ; két 
tantárgyból elégtelen szabályzatot 9 2 (7 ° /o ) ; több tantárgyból elégtelen 
osztályzatot 9 8 (7 4°/o) . — A rendkívüli tantárgyakat véve, kielégítő 
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31. eredménynyel tettek vizsgálatot: a franczia nyelvből 21; a tót nyelv-
ből 37 ; a gyorsírásból 4b ; a rendkívüli rajzból 134; a müénekből 
502; a zenéből 24. 

7 r 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett összesen 104 az intézeteink-
ben végző tanuló. Ezek közül Írásbelit sikerrel tett 94, szóbelit 77. 
A vizsgálatot kiállott 7 7 tanuló közül: egyszerű érettségi bizonyít-
ványt kapott 71, jeles bizonyítványt 6. — Az érettségi vizsgálatot 
megállottak közül készült : tlieologiai pályára 11 (14%); bölcsészeti 
pályára 3 (3-9%); jogi pályára 15 (19*4%); orvosi pályára 7 (9%); 
mérnöki pályára 5 (6*4%); vegyészi pályára 1; gazdasági pályára 
11 (14%); erdészeti pályára 7 (9%); bányászati pályára 1 i p a r i 
pályára 1 ; alsóbb hivatalnoki pályára 12 (15'5%); katonai pályára 
1 ; határozatlanul elment 2 (2-6%). 

Az egyházkerület középiskoláiban volt tanár 85. Ezek közül: 
rendes tanár 44 (51*7%); helyettes tanár 7 ( 8 J % ) ; bejáró óraadó 
11 (12 '9%); más tárgyat nem tanító hitoktató 18 (21T°/o); rendkí-
vüli tárgyak tanítója 5 (5-8%). A rendes tanárok között volt: okle-
veles 32 (72-7%); nem okleveles 12 (27.-3%); helyettes tanár volt 
okleveles 3, nem okleveles 4 , bejáró óraadó volt okleveles 10, nem 
okleveles 1 ; más tárgyat nem tanító hitoktató volt egyházilag képe-
sített 18 ; rendkívüli tárgyakat tanító volt okleveles 4, nem okle-
veles 1. A rendes tárgyakat tanító világi tanárok száma volt 61, 
s köztük okleveles 44, nem okleveles 17 ; a rendes tárgyakat tanító 
egyházi tanárok száma volt 14, s mindnyájan oklevelesek voltak. 
A rendes tárgyakat tanító tanárok közül volt állami oklevele 23-nak, 
felekezeti oklevele 26-nak. A rendes tárgyakat tanító tanárok közül 
a magyar nyelvet tökéletesen beszélte 75, csak némileg 1 (torna-
natanár); a nem rendes tárgyakat tanítók magyar nyelven valameny-
nyien beszéltek. 

A középiskolák oktatási czéljaira szolgálnak: osztály- vagy 
tanterem 40 ; természetrajzi terem 3 ; természettani terem 6; vegyé-
szeti terem 1 ; rajzterem 2; téli tornaterem 1 ; könyvtári helyiség 
9 ; tanári tanácskozási helyiség 9 ; igazgatói helyiség 2. Nyári tor-
natér van 4. A tápintézetek birnak 15 helyiséggel. Egyéb helyisé-
gek száma 66. Mindezen termek és helyiségek összege 153. 

A mi a tanintézetek tanítási eszközeinek és könyvtárainak álla-
potát illeti, van a természetrajziakból: állattanhoz fali ábrákban 
206, állatokban és ismertető alkatrészekben 13,245 darab; növény-
tanhoz fali képekben 268, szárított gyűjteményekben 13,862 darab; 
ásványtanhoz mintákban és fali képekben 1199, ásványokban 5099; 
vegyes apróságokban 1039 darab. Természettanhoz van: fali képek-
ben 16; eszközökben 1749; vegytanhoz: vegyszerekben 198, esz-
közökben 664; földrajzhoz: térképekben 340, földgömbekben 18, 
egyebekben 85. Az éremgyüjteményekben van 5493 darab. A sza-
badkézi rajzhoz van: füzetekben 67, mintákban 1532 darab; a mér-
tani rajzhoz: füzetekben 40, mintákban 304, eszközökben 296 darab. 
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A testgyakorlathoz van: a teremben 150, a szabadban 438 eszköz. 
A mi a könyvtárak állapotát illeti, a tanári könyvtárakban van: 
önálló szakmunka 17,137, kötet 32,213; tudományos folyóirat van 
438 mű, 1964 kötet; vegyes mű van 2629, kötet 3193. Az i f jú -
sági könyvtárakban van: tankönyv 1841, ifjúsági olvasmány 
10,222. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított bevé-
telek összege 115,063 forint. Származnak a bevételek: 1. az inté-
zeti házakból, melyeknek becsértéke 214000 forint, házbér egyen-
értéke 11,470 frt (a házbér egyenérték 5.3% jövedelemnek, s az 
összes bevételek 9°/0-kának felel meg); 2. származtak a bevételek 
az intézetek másnemű ingatlanaiból (u. m. bérházakból, szántóföldekből 
stb.), melyeknek összes és együttes becsértéke 78,630 frt,. évi jöve-
delme 4683 frt (az ingatlanok 5 -9°/o-ot jövedelmeztek, az összes 
bevételeknek pedig 4%-kát) ; 3. származtak a bevételek az intézetek 
tőkepénzeiből, alapítványaiból, értékpapírjaikból, melyeknek együttes 
mennyisége 269,873 frt, kamatjövedelme 15,743 frt (a tőkék átlag 
5-87 o-kot jövedelmeztek, az összes bevételeknek pedig 13'6u/o-kát; 
4. származtak a jövedelmek: az állampénztárból, és pedig 9.300 frt 
(a jövedelmek 8°/o-ka); a tanulmányi alapból 150 frt (a jövedelmek 
0 '1%-ka); 5 származott a jövedelem a polgári község segélyéből 
2536 frt (a jövedelmek 2-2%-ka); 6. egyházi segélyekből 15,209 frt 
(a jövedelmek 13'2°/o-ka); 7. beiratási díjakból 737 frt (a jöve-
delmek 0 '6° /o-ka) ; tandíjakból 29,251 frt (a jövedelmek 25 '4%-ka) ; 
8. egyéb forrásokból (u. m. tornadíj. tápintézeti díj, mellékgyakor-
iatokért fizetett díj, ajándék, könyvtári díj s más effélékből) 17,640 
frt (a jövedelmek 15 '3°/o-ka) ; 9. a tanintézetek ösztöndíj alapjaiból 
(tőkepénz, értékpapír s ilynemüek, melyeknek összes és együttes 
mennyisége 19,109 frt, évi kamatja 1180 frt (ezen tőkék átlag 
6 T ° / o - k o t jövedelmeztek, s az összes bevételek l"/0-kát); 10 az in-
tézetek segélyalapjaiból (tőkepénz, értékpapír s ilynemüek), melyeknek 
összes mennyisége 25,146 frt, évi kamatja 1210 frt (ezen tőkék 
4-8°/ o-kot jövedelmeztek, s az összes jövedelmek 1%-kát); 11. más-
nemű idegen ösztöndíj-adományokból befolyt 2671 frt (a jövedelmek 
2'3°/o-ka); 12. másnemű esetleges segélyezésekből természetbeliekben, 
melyek becsértéke 152 frt (a jövedelmek O T ° / o - k a ) ; másnemű eset-
leges segélyezésekből készpénzben, melynek összes mennyisége 3131 
frt (a jövedelmek 2 7°/o-ka), — mely bevételek összegé mint fennebb 
115,063 frt. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított kiadások 
voltak: 1. személyi illetmények czimén: a 44 rendes tanárnak minden-
nemű járandóságot (készpénzt, ötödéves pótlékot, természetbeli lakást 
stb) betudva 5 5 8 8 2 frt (a kiadások 4 8 ' 6 ° / o - k a , egy-egy rendes tanár 
évi fizetése 1 2 7 0 f r t ) ; a 7 helyettes tanár fizetésére 5 3 0 9 frt (a 
kiadások 4 - 6 c / o - k a ; egy-egy helyettes tanár évi fizetése 7 5 8 frt); 
bejáró óraadók fizetésére 3 7 6 0 frt (a kiadások 3 ' 3 ° / o - k a ) ; a más 
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tárgyat nem tanító hitoktatók fizetésére 590 frt a kiadások 0 '5%-ka) ; 
a rendkivűli tárgyak tanítóinak 350 fr t (a kiadások 0 '3%-ka) ; az 
intézeti szolgáknak s egyéb cselédségnek 3283 frt (a kiadások 
2-87 o-ka); 2. dologi szükségletekre kiadások voltak: fűtésre, világításra, 
tisztogatásra stb. 3448 frt (a kiadások 3 ° / o - k a ) ; kisebb javításokra 
1103 frt, (a kiadások 0'87o-ka); taneszközökre és szertári szükség-
letekre 3776 frt, (a kiadások 3'27o-ka); irodai s osztálybeli apró 
dolgokra s értesítőkre 884 frt (a kiadások 0 '7%-ka) ; házbérre (egy 
intézetnél) 133 frt (a kiadások O T ° / o - k a ) ; az intézeti helyiségek 
házbér egyenértéke czímén 11,470 frt, (a kiadások 9 T % - k a ) ; a tan-
díjból a fentartó pénztárba befizettetett 3393 frt, (a kiadások 2-9°/«-ka); 
3. átmeneti kiadások: új építkezésre 1277 frt (a kiadások lT7o-ka) ; 
másnemű, befektetésre, tőkésítésre stb. 1546 frt (a kiadások T37o-ka); 
4. ösztöndíjakra a saját ösztöndíj alapokból 94 tanulónak 1176 frt 
(a kiadások l7o-ka ; jutott egy-egy tanulóra 12 frt 51 kr . ) ; 5. az 
intézetek saját segélyalapjaiból mindent beletudva 327 tanulónak 13558 
frt (a kiadások 11.8%-ka; jutott egy-egy tanulóra 41 frt 46 kr.) ; 
6. másnemű idegen ösztöndíjat élvezett 77 tanuló 2831 frtot (a k i -
adások 2'47o-ka; jutott egy-egy tanulóra 36 frt 76 kr. segély); 7. 
esetleges segélyezésben részesült 41 tanuló 426 fr t értékben (a kiadások 
0 '37o-ka; jutott egy-egy tanulóra 10 frt 39 kr.) ; 8. vegyes jutalom 
czimén kapott 55 tanuló 868 frtot (a kiadások 0 ' 7 ° / o - k a ; jutott 
egy-egy tanulóra 15 frt 78 kr.) Mind ezen kiadásoknak összege 
115,063 frt, tehát épen annyi, mint a bevételek összege. 

A mi az egyházkerület két tanítóképezdéjét illeti, ezen inté-
zetek oly szoros kapcsolatban állanak az illető gymnasiumokkal, hogy 
a tanárok, tanszerek, ösztöndíjak és kiadások azokkal teljesen közösek, 
s a fennebb felhozott kimutatások ezekre is vonatkoznak. Külön 
kimutathatólag e két tanítóképzőre az összesítést a következőképen 
adhatjuk. A lefolyt 1887/88-diki iskolai évben beíratott a két tan-
intézet négy-négy tanfolyamába az év elején 30, az év végén vizs-
gálatot tett 2 7 ; vizsgálati an maradt 2, kilépett 1. A megvizsgáltak 
közül: jó eredményt mutatott fel 6 ; elégséges eredményt 17; elégtelent 4. 
— Az anyanyelvre nézve volt: magyar 16, tót 11. Vallásra nézve 
ág. hitv. evang. mind a 27. Életkoruk szerint volt: 15 éves 1 ; 16 
éves 3 ; 17 éves 8; 18 éves 6 ; 19 éves 6; 20 éves 2 ; 21 éves 1. 
— A képezdéknek külön gyakorló iskoláik nem voltak, de a taní-
tásban a növendékek a helybeli elemi iskolákban gyakoroltattak 
magyar és tót nyelven. Tanpénzmentes volt 5, ösztöndíjas 5, kik 
összesen 45 frt ösztöndíjt kaptak. Élelmeztetett tápintézetben 15. — 
A kerület és az egyes esperességek részéről a selmeczbányai tanító-
képző részesült 1074 frt segélyben; a szarvasi tanítóképző 800 frtban, 
s itt a tanulóktól befolyt még 42 frt 60 kr. — Az év folyamán 
tanítói oklevelet kapott 5, mint épen végző növendék 4, mint olyan 
ki a képezdei tanulmányokat magán úton végezte. 1. A képesítettek 
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között volt 1 magyar, 3 tót és 1 idegen ajkú, de ez utóbbiak 
mind beszélik a magyar nyelvet, s a képesítés is magyar nyelven 
történt. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottság 1888. október 4-én tartott 
üléséből. 

Zsilinszky Mihály, Batizfalvi István, 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelme 
szerint a jegyzőkönyvbe felvétetik. Egyúttal részvétének ad 
kifejezést a közgyűlés Tatay István elhunyta felett, ki 
számos éveken át áldásosán működött a kerület tanügye 
terén. 

32. Olvastatik a tegnapi ülés 7-ik pontjában kiküldött szám-
vizsgáló bizottságnak következő jelentése: 

A kerület pénztárainak számadásait felülvizsgálván, és az állandó 
pénzügyi bizottság jegyzőkönyveit átnézvén, van szerencsénk jelen-
tésünket tisztelettel a következőkben előterjeszteni: 

1. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottság 1888. september 
21-én felvett jegyzőkönyve, melynek első pontja értelmében tiszte-
lettel hozzuk javaslatba, hogy a kerület a pénztárnok és ellenőr fize-
téséhez úgy mint eddig, 450 frttal járuljon azon különbséggel, hogy 
a pénztárnokot ez összegből 250 frt, az ellenőrt pedig 200 frt illesse, 
és hogy ezen összeg a budapesti egyház közös pénztárába az év 
közepén, nevezetesen julius 1-én szolgáltassék be. 

2. Ugyanazon jegyzőkönyv 2-ik pontjával szemben, melyben 
csupán a pénztárnoknak felmentése javasoltatik, tisztelettel javasoljuk 
az ellenőr felmentését is 1888. július 30-ig; mert az ellenőr is 
felelős, s mert a számadások felülvizsgáltatván, mindenekben helye-
seknek találtattak. 

3. Ugyanazon jkönyv 3-ik pontja szerint a Zsedényi Ede-féle 
5000 frtos alapítvány, és a Németh István-féle alapítványnak kamatai 
conversio folytán 233 frt, illetőleg 70 frtra szállván le — tisztelettel 
indítványozzuk jegyzőkönyvbe vételét annak, hogy ezen ok miatt a 
Zsedényi-féle alapítványból jövőre a selmeczi és szarvasi lyceum 
egyenként csak 115 frt segélyben részesülend; a Németh István-féle 
alapítványból pedig a selmeczi, szarvasi és budapesti főgymnasium 
egyenként csak is évi 23 forint segélyben részesülend. 

bizottsági elnök. 

Baab Károly, 
Schranz Mihály. 

jegyző. 

Jezsovics Károly, 
Benka Gyula. 

Nagyméltóságú Főtisztelendő közgyűlés! 
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4. Felülvizsgáltatván a számadások, kitűnt, hogy az egyes pénz-
tárak állása a következő: 

a) Kerületi pénztár bevétele. . . . 
Kiadása . . . . 

Maradvány: 
Kamathátralék 
Évi adakozás hátraléka 
Kathedratikum 

22,638 frt 70 kr. 
22,491 81 „ 

146 frt 87 kr. 

585 frt — kr.-
500 „ - „ 
317 „ 45 „ 

Összesen: 1402 fr t 45 kr. 

azonban a kathedratikumból időközben egy rész befolyt. 

Tőke . . . . 96,993 frt 92 kr. 
Múlt évben volt 95,684 „ 59 „ 

Szaporodás: 1309 frt 33 kr. 

b) Németh István-féle alap, bevétel: 70 frt 

Kiadás : 75 „ 

kr. 

Tőke . 1452 frt 68 kr. 

bevétel . . 653 frt 25 kr. 
Kiadás: 651 V 57 » 
Marad: 1 frt 68 kr. 

Tőke: 13.871 frt 06 kr. 
Múlt évi: 13,852 r 68 

Szaporodás: 18 frt 38 kr. 

d) Zsedényi-féle középtanodai alap tőkéje 5000 frt, kamat bevé-
tele 287 frt 12 kr., kiadása 270 frt, maradvány 17 frt 12 kr. 

e) Zsedényi néptanítói alap tőkéje . 
Múlt évi maradvány: 

Folyó bevétel: 
Összbevétel • 

Kiadás: 
Marad: 

f ) Székács-féle alap bevétele . 
Kiadása. 

Marad 
Tőkével együtt 
Múlt évben . 

Szaporodás 

20,000 frt — kr. 
498 „ 51 „ 

1000 „ 75 „ 
1499 frt 26 kr. 
1000 frt — • kr. 

499 frt 26 kr. 

351 frt 07 kr. 
150 » — V 
201 frt 07 kr. 

7747 frt 52 kr. 
7546 45 » 

201 frt 07 kr. 
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g) Geitz-féle alap bevétele 
Kiadás 

63 frt 46 kr. 

Múlt évi tőke 
Jelenlegi tőke 
Szaporodás . 

1735 frt 01 kr. 
1798 „ 47 „ 

63 frt 46 kr. 

5. A múlt évi közgyűlés jkönyvének 60-ik 3. pontjára pénz-
tárnok jelenti, hogy néhai br. Ambrózy Lajos örököseivel a hivat-
kozott pont értelmében az egyezség megköttetvén, adósok az 
egyezség szerint eddig kötelezettségüknek eleget tettek. 

6. Tudomásvétel végett tisztelettel jelentjük, hogy az állandó 
pénzügyi bizottság által az értékpapírok is megvizsgáltattak s rendben 
találtattak. 

Kelt Budapesten, 1888. évi október 5-én. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és következő 
határozatokat hoz: 

1. Elrendeli, hogy a kerületi pénztáros és ellenőr 
fizetéséhez 450 frttal hozzájárul, melyből a pénztárnokot 250 
forint, az ellenőrt 200 frt illesse, és hogy ezen összeg a 
budapesti egyház közös pénztárába az év közepén, jelesül 
julius elsején szolgáltassék be. 

2. Megadja a pénztárosnak valamint az ellenőrnek az 
1888. junius 30-ig terjedő időre a felmentvényt. 

3. Elrendeli, hogy a kamatjövedelem alászállásánál 
fogva a Zsedényi Ede 5000 frtos alapítványából jövőre a 
selmeezi és szarvasi lyeeum egyenként csak 115 forint 
segélyben, a Németh István-féle alapítványból pedig a sel-
meezi, szarvasi és budapesti fögymnasium egyenként csak 
évi 23 frt segélyben részesülend. 

A jegyzőkönyv többi pontja tudomásul vétetett. 

83. A számvizsgáló bizottság jelentése kapcsán 

a kerület közgyűlése a budapesti magyar-német gyüleke-
zet pénztárosát, Bendl Henrik urat, a megelőző pontban 
megállapított illetményekkel, végleg megválasztja a kerület 
pénztárosának. 

Moravcsik Mihály, 
biz. tag. 

Bexheft Ármin, 
biz. tag. 

Scultéty Ede, 
biz. e lnök. 

Jegyzette. 
Wladár Viktor, 

biz. jegyző. 

Bujkovszky Gusztáv, 
biz. tag. 
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34—37. 34. Bemutattatnak az egyetemes alapok számadásai. 

Tudomásul vétetnek. 

35. Felolvastatik Chriastelyi Gyula végzett theologusnak kül-
földi stipendiumért való folyamodványa. 

A nevezettnek 50 frt, hitjelölti ösztöndijkép, megsza-
vaztatik, de az neki csak a papjelölti vizsga sikeres leté-
tele után lesz kiadható. 

36. Bemutattatnak Kossányi József érdemült körmöczbányai és 
barsmegyei esperesnek és Dedinszky János, darázsii lelkésznek 
folyamodványai, melyekben a Székács-alapból segélyezést kérnek. 

A közgyűlés Kossányi Józsefnek 80 frtot, Dedinszky 
Jánosnak 150 frtot utalványoz segély képen a kerület pénz-
tárából. 

37. Olvastatik a bács-szerémi esperesnek következő jelentése a 
bács-szerémi missióról. 

Méltóságos s főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A bács-szerémi két fontosabb missiói pontról van szerencsém 
röviden a következőket jelenteni. 

A szurcsini, Szerém megyében fekvő missiót jövő évben már 
saját szárnyaira bocsátjuk s anyásíttatni fogjuk, csak még a lelkész 
fizetését rendszeresíteni és hiványilag biztosítani kell. Szurcsinhoz 
mint anyaegyházhoz fog tartozni: Zimony, Besania, Klenak, Mitro-
vicza, Dobanovcze, Ugrinovcze, Assania, Becsmen s a boszniai Franz 
Josephsfeld. 

Mult évben volt a missió területén 95 keresztelés, 73 temetés, 
13 esketés s lélekszám 1200. 

Ezentúl is különös nagybecsű figyelmébe ajánljuk a főtiszte-
lendő kerületnek s magyarhoni gyámintézeteinknek, mert temploma 
még nincsen s a lelkészre ráfér egy kis évi alamizsna, a mennyiben 
gyakrabban utazni kell a szétszórt hívekhez. 

A szabadka-zombor-apatini 80 • mértföldön el terjedő missió a 
felső Bácskában lévő 50 fiókegyházával most már 960 léleknyi 
számot mutat ki. Szabadkán 237 lélek jegyeztetett, Zomborban 213, 
Apatinban 100, Zentán 90. Tavaly volt 17 keresztelés, 8 temetés, 
5 esketés s 10 konfirmandus oktattatott. 

Lelkész és felügyelő karöltve működnek. S mentől nagyobb a 
buzgóság, annál nagyobb az evangélikusok száma. 
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A város által adományozott 10 láncz föld 250 frtot jövedelmez 38—40. 
s van kilátás rá, hogy egyházunk még 10 lánczot fog nyerni e 
nemes várostól, mely most is 6 öl tüzelőfával hozzájárult a lelkész 
fizetéséhez, valamint 100 frttal a vallás tanításához. 

A lelkész jövedelme 1888. évre volna Szabadka részéről 600 
frt, Zombor s Apatin részéről 200 frt. Ámde ebből kell fedezni 
a lakbért 150 frttal, s utazási költséget 130 frttal, s így a pap 
tiszta jövedelme csak is 520 frt s 6 öl tüzelőfa. A stola-jövedelem 
még most jelentéktelen. 

Templom s paplak építésére ez évben nem csak az esperesség-
ben, hanem országszerte könyöradományokat szedegettek s van kilá- N 
tás rá, hogy ez év végén e czímen 3000 frtot kimutathatnak. 

Ámde az imaház s paplak felállítása a költségvetés szerint 
10,000 frtba fogna kerülni. Még mindig a kezdet nehézségeivel küz-
dünk, küzdünk pedig Istenbe és a hitsorsosokba vetett bizodalommal 
abban a jó reményben, hogy e kis Rómában egy erőteljes evang. 
egyházat alapítandünk. 

Újvidék, 1888. augustus 15. 

Belohorszky Gábor, 
főesperes. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

38. Olvastatik a nógrádi főesperesnek jelentése, mely szerint 
az elhunyt maskovai lelkész Bansel Kálmánnak volt gondnoka, 
Szkalos Sámuel számadásai rendben vannak. 

Tudomásul vétetik. 

39. A tavalyi jegyzőkönyv 52-dik pontjához jelenti az abban 
kiküldött bizottság, hogy az anyakönyvek díjmentes kiszolgáltatásának 
esetei felett a véleményes jelentés eddig el nem készülhetett. 

Felhivatik a kiküldött bizottság, hogy jelentését a jövő 
közgyűlésre adja be. 

40. Olvastatik az 1887. évi közgyűlés által a kerületi özvegy, 
árva és gyámoló intézet számadásainak megvizsgálására kiküldött 
bizottság következő jelentése 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Selmeczbányán, 1888-dik évi febr. 14-én a bánya-
kerületi özvegy-árva és nyugdíjintézet 1887-dik évi számadásának 
megvizsgálása alkalmával. 
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Jelen voltak: Hrencsik Károly honti főesperes elnöklete alatt 
a következő bizottsági tagok: Händel Vilmos honti alesperes, Moesz 
Géza lyceumi tanár, Szlujka János kiérdemült tanító, Breznyik János 
mint az intézet pénztárosa s alólirott mint jegyző. 

I. A pénztáros nagytud. és nagys. Breznyik János úr által elő-
terjesztett számadás a következő eredményt tüntette fel : 

A) Bevétel. 

1. Tagságsági dijak-
ból befolyt ( + 109 frt 55 kr.) 2106 fr t 65 kr. 

2. Önkénytes adományokból: 
a) a beszterczebányai 

egyh. offert. . . 17 frt 83 kr. 
b) a budapesti tót 

egyháztól . . . 5 „ 41 „ 
c) a szarvasi confir-

mandusoktól . . 9 % — „ (—10-70) 32 „ 24 „ 
3. A kerülettől : 

a) az államsegélyből 600 „ — „ 
b) a Pohl-féle alapít-

ványból . . . . 60 ,, — „ 660 ,, — ,, 
4. Felmentvényi dijakból (—180-90) 404 „ 10 „ 
5. Kamatokból . . . . ( + 645'82) 4686 „ 27 „ 

Összesen 7889 frt 26 kr. 

B) Kiadás. 

1. Segélydijakra (özvegyeknek, ár-
váknak s egy nyug. tanárnak) ( + 4 2 8 ' 5 4 ) 1444 frt 13 kr. 

2. Kezelési költség : 
a) Nyomtatványokért . . . . 21 frt 95 kr. 
b) Bélyeg 
c) Útiköltség a biz. vidéki tag 

jainak 
d) Iroda, pósta 

3. Visszatérített tagdíj (Lacjak Bo 
gyoszlónak, 

4. Uj részvényekre 

2 „ 50 „ 

12 ,, ,, 
70 „ - „ 106 „ 45 

22 „ 36 
330 ,, ,, 

Összesen 1902 frt 94 kr. 

Ezen kiadásból le vonatván a részvényekbe 
befektetett 330 ,, — „ 
tülajdonképeni kiadásnak mutatkozik . . . . 1572 ,, 94 
mely összeg a fenti bevétellel összehasonlíttatván 
az 1887-dik évi felesleg s egyszersmind gyarapo-
dás tesz 6316 fr t 32 kr 
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C) Vagyon. 40 

Az igy 6316 fr t 32 krban kimutatott 1887-diki felesleghez 
hozzáadatván az 1886-diki vagyon 57522 frt 73 kr., 1887. végén 
tesz az intézet vagyona összesen: 63839 frt 05 krt. 

II. Ezen vagyon következőleg volt elhelyezve: 
* » 

1. Kötvényekben: 

B.-Csabán 27 félnél ( + 1410 frt) . . . 33490 frt — kr. 
Káván 3 „ (—100 „ ) . . . 1755 „ — „ 
Bényén 2 „ . . . 3100 „ — „ 
Szarvason 2 „ . . . . v 1400 „ — „ 
Tót-Komlóson 3 „ ( + 4 9 0 0 frt) . . . 6340 „ — „ 
Orosházán 3 „ ( + 6 5 0 „ ) . . . 1650 „ — „ 
Szenttornyán 1 „ 800 „ — „ 
Aradáczon 1 „ 1000 „ — ,, 
A nagylaki egyháznál ( — 2 5 0 frt) . . . 2000 „ — „ 
A kis-szemlaki egyháznál 600 „ — „ 

Tagoknál tagdíj-Mtralékokban : 

Petrováczon Kvacsala János tanítónál 50'—-
Tiszovnyikon Lacjak Mihály lelkész-

nél (—22 frt) 68*— 
Közép-Palojtán Szabó Gyula lelk.-nél 98*17 
Kátyon Polerecky Pál lelkésznél . . 4 0 ' — 
Szurcsinban Greszler Gyula lelkésznél 50*— 
Neudorfban Stenczel Károly lelk.-nél 40*— 
Beszterczebányán Mikler Samu lel-

késznél . 78*— 
Budapesten Horváth Sándor lelkésznél 50*— 

Izák Lajos tanítónál . . 35*— 509 „ 17 „ n 
Összesen 52644 frt 17 kr. 

2. Értékpapírok: 

3 72 földhitelintézeti részvény . . 367 frt 50 kr. 
5 magy. veres kereszt-sorsjegy . 32 „ 50 
60 b.-csabai népbank-részvény . 3 8 8 9 „ 69 
2 „ takarékp. részvény 220 „ — 
b.-csabai lóvonatu vasúti részvény 

(előleg) . 110 „ — „ 4619 frt 69 kr. 
Jegyzet. Az utolsó két helyen 

megnevezett értékpapírok 1887. 
folyamán szereztettek meg 

Átvitel : 57263 frt 86 kr. 

n 

n 
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41—42. Áthozat: 57263 frt 85 kr. 
3. Pénzintézeteknél: 

Selmeczbányán . . (—683 frt) 215 frt 19 kr. 
B.-Csabán . . . . (—381 „ ) 6360 „ — „ 6575 „ 19 „ 

Összeg 63839 frt 05 kr. 

Az elhelyezés összegezése: 

Kötvényekben . . . . 52644 frt 17 kr. ( + 7 0 5 1 frt — kr.) 
Értékpapírokban. . . . 4619 „ 69 „ ( + 330 „ — „ ) 
Pénzintézeteknél . . . 6575 „ 19 „ (—1064 „ 68 „ ) 

Összesen 63839 frt 05 kr. (—6316 frt 32 kr.) 

III. A számadás igy tételenkint megvizsgáltatván s a segédköny-
vekkel, értékpapírokkal és mellékletekkel összehasonlíttatván, telje-
sen helyesnek találtatott. 

A számvizsgáló bizottság ennélfogva kedves kötelességének is-
meri nemcsak azt ajánlani a közgyűlésnek, hogy a pénztáros úrnak 
a felmentvényt az 1887-dik évre adja meg, hanem tekintetbe véve 
azt, hogy a vagyon és pénztár kezelése évről-évre nagyobb munkával 
jár s a pénztáros azt lankadatlan buzgósággal, példás pontossággal 
s nem eléggé meghálálható készséggel teljesíti, neki jegyzőkönyvileg 
az intézet legszívesebb köszönetét és elismerését is fejezze ki. 

Kelt mint fent. 

Raab Károly, Hrencsik Károly, 
e. a. jegyző. bizottsági elnök. 

Händel Vilmos, Szlujka János, 
bizottsági tag. bizotts. tag. 

Moesz Géza, 
bizotts. tag. 

Tudomásul szolgál. 

41. Az egyetemes gyűlés m. é. jegyzőkönyvének 16. pontjában 
előterjesztett, a leendő theologiai tanár megvizsgálása módját tartal-
mazó szabálytervezetet 

teljes egészében elfogadja a bányakerületi közgyűlés 
azon hozzáadással, hogy ezen vizsgáló bizottságnál is kettős 
legyen az elnökség. 

42. A pozsonyi theol. akadémia tanári karának azon kérelmére, 
hogy a bányai egyházkerület részesítse a nevezett tanári kart theo-
logiai szak- és segédkönyvek kiadásában, úgy erkölcsi mint anyagi 
pártfogásban 

elhatározza a közgyűlés, hogy évi 20 frtnyi segély-
lyel kívánja előmozdítani a jelzett vállalatot s ajánlja azt 
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az esperességek, valamint egyházunk buzgó tagjainak 43—46. 
pártfogásába. 

43. A kerületi törvényszék és fegyelmi választmány tagjaira 
adandó szavazatok gyűjtésére a tegnapi ülés 8-dik pontjában kikül-
dött bizottság beadja jelentését. 

Ennek alapján a kerületi törvényszék elnökévé Szon-
tagh Pál, alelnökévé Görgey István, világi biráivá: Fabiny 
Gyula, Haviár Dániel, Sztehló Kornél, Matuska Péter, 
Henszelmann Kálmán, egyházi biráivá: Sárkány Sámuel, 
Dolesehall Sándor, Moravesik Mihály, Sehranz János, Bachát 
Dániel, a tanári karból: Góbi Imre és Falvay Antal, jegy-
zővé Hegedűs Károly, a fegyelmi választmány tagjaivá: 
Scholtz Gusztáv, Horváth Sándor, Jezsovits Pál, Beniczky 
Gyula, Cséry Lajos és Vecsey István választattak meg. 

44. Bemutattatott a Boszniában fekvő Ferencz Józsefmezei telep 
beli hitsorsosaink kérvénye a kerület kebelébe való felvételért. 

A kérvény véleményes jelentéstételre kiadatott Sár-
kány József elnöklete alatt Zsilinszky Mihály, Haviár 
Dániel, Belohorszky Gábor és Kramár Béla urakból álló 
bizottságnak, jelentésök a jelen közgyűlés folyama alatt 
elváratván. 

45. Olvastatik a zólyomi esperességnek kérvénye, melyben or-
voslást kér azon a papi tekintélyt mélyen sértő eljárás ellen, mely-
lyel a breznóbányai kir. járás —, mint vizsgáló bíróság a 74 éves 
Krausz Imre vámosi lelkészt a községi birói választásnál állítólag 
elkövetett itatás és magyarellenes bujtogatás czimén télen éjnek 
idején szuronyos csendőrökkel Breznó-Bányára kisértette. 

A közgyűlés a zólyomi esperesség sérelmét magáévá 
tévén, felterjeszti a zólyomi esperesség kérvényét az 
egyetemes gyűléshez, azt arra kérve, hogy az egyházun-
kat és papságát tekintélyében és állásában lealázó bánás-
mód ellen az igazságügyminister ő nagyméltóságánál orvos-
lást kérjen. 

46. A pancsovai temető ügyében jelenti a bánáti esperesség, 
hogy a folytatott tárgyalások után a pancsovai egyház ragaszko-
dik tulajdoni jogaihoz, de megengedi, hogy a református hitsorso-
sok is oda temettessenek. 

Tudomásul szolgál. 



94 

53. 47. Olvastatik Moravcsik Mihály aszódi lelkésznek püspök úr-
hoz intézett jelentése, mely szerint igazságügyminister úr ő nagy-
méltósága öt az aszódi javító intézetben a pastoralis teendőkkel 
megbízta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

48. Bemutattatik a kerületi magyar olvasó könyv tekintetében 
a Hornyánszky Viktor czéggel a kerületi közgyűlés határozatainak 
megfelelőleg megkötött szerződés. 

Tudomásul vétetik;az eredeti szerződés a levéltárban 
őriztetik. 

49. Bemutattatik Schmidt Károly, torzsai lakosnak és nejének 
10,000 frtnyi alapítványi levele a torzsai egyház templomi és isko-
lai czéljaira. 

Örvendetes tudomásul szolgál, az alapítónak áldozat-
készségeért a közgyűlés hálás elismerését fejezi ki és az 
alapító levél egyik példánya a levéltárba letétetni ren-
deltetik. 

50. A Luther-társaság igazgató tanácsának azon megkeresésére, 
hogy kerületünk a már üdvösen működő társaság alapítói sorába lépjen, 

elhatározza a közgyűlés, hogy a kérelemhez képest 
az alapító tagok sorába lép és az alapítvány 5°/0-os kamatját 
kiutalványozza a társulat számára a kerületi pénztárból. 

51. A nógrádi esperesség azon folyamodványát illetőleg, melyben 
a losonczi vallástanár részére a 200 frtnyi kerületi évi segély kegyes 
megszavazását s állandósítását kérelmezi, 

elhatározza a közgyűlés, hogy csakis egy évre utal-
tatja ki pénztárából a kérelmezett 200 frtnyi segélyt. 

52. A sámsonházi gyülekezet kér magának, paplak s iskola 
betetőzésére az államsegélyből 100 frtot kiutalványoztatok Az em-
lített egyház ebbeli beadványa sem kellően megokolva, sem kellően 
felszerelve nem lévén, 

elutasíttatik. 

53. A barsi esperesség azon felfolyamodását illetőleg, hogy 
Brogyan hovátartozását egyházi tekintetben állapítsa meg a kerü-
leti közgyűlés, 

kimondja ez, hogy erre nézve mérvadó a püspöki 
egyházlátogatás alkalmával felvett jegyzőkönyv, s ha ezt a 
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szomszédos nyitrai esperességbeli lelkész nem akarja tekin-54—59. 
tetbe venni, úgy igyekezzék a kosztolányi lelkész, mint a 
hová Brogyan kebelezve van, az egyházlátogatási jegyző-
könyv megállapodásaiban gyökerező jogának, a püspök úr 
útján érvényt szerezni. 

54. A m. évi jegyzőkönyv 63. pontja, mely „tanító-egyesületi 
alapszabály" szerkesztéséről szól, fentartatik s a benyújtott „tanító-
egyesületi alapszabálytervezet" 

kiadatik a tanügyi bizottság tisztelt elnökeinek azon 
megkereséssel, hogy véleményes jelentéseiket s javaslataikat 
mindenesetre a jövő legközelebbi kerületi közgyűlésben 
terjeszszék be. 

55. Bemutattatik a cservenkai tanító választása ellen beadott 
felebbezés. 

A közgyűlés a felebbezés feletti véleményadásra Áchim 
Ádám főesperes elnöklete alatt felkéri Svehla János, Török 
József, Sárkány János, Bierbrunner Gusztáv, Horváth Sándor, 
Scholcz Gusztáv, Scultéty Ede, Fabiny Gyula, Vladár Viktor 
urakat, jelentésük a jelen közgyűlés folyama alatt elváratván. 

56. Bemutattatik az alsó-sztregovai egyház lelkésze és tanítói 
híványa ügyében beérkezett felfolyamodás. 

A közgyűlés a felfolyamodás feletti véleményadásra 
felkéri a megelőző pontban kiküldött bizottságot. 

57. A bánáti esperes jelenti, hogy Verseczen egy állami tiszt 
viselő megtagadta az egyházi adó kifizetését az okon, mert állítólag 
ministertanácsi határozatnál fogva az állami tisztviselők az egyház-
adó alól fel vannak mentve. 

A püspök úr felkéretik, hogy ezen nyilván tévedésen 
alapuló ügyben a vallás- és közoktatásügyi minister urnái 
felvilágosítást kérjen. 

58. Bemutattatik özv. Jakobey Józsefné levele, melyben köszö-
netet mond a kerület által neki és gyermekeinek nyújtott kegy-
adományért. 

Tudomásul vétetik. 

59. A pestmegyei főesperes bemutatja az újpesti egyház anyá-
sítása ügyében Kolbenhayer Soma, palotai lelkésznek és Laszip Já-
nos tanítónak kérvényét végkielégítésért. 
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64. Ezen kérvény feletti véleményadásra az 55 pont alatt 
kiküldött bizottság kéretik fel. • 

60. Bemutattatik özv. Szontágh Ferenczné felfolyamodása a 
nógrádmegyei esperesség azon határozata ellen, mely néhai férjét 
kötelezte, hogy a Széchenyi egyház lelkésze javára 1869-en kezdve 
évenként 2 mérő búzát, összesen 1885-ig 34 mérőt fizessen. 

A kerület közgyűlése, tekintettel arra, hogy a Szé-
chenyi egyház párbér követelésénél maga a jogalap vi-
tás, és hogy a szolgáltatás folytonossága sem tanukkal, 
sem okiratokkal igazolva nincs, feloldja a nógrádmegyei 
esperesség határozatát és a Széchenyi egyházközséget jo-
gai érvényesítésében az egyházi biróság elé utasítja. 

61. A föntebbi pont kapcsán tárgyalás alá vétetett özvegy 
Szontágh Ferenczné felebbezésének másik része. Ebben felebbező nő 
megváltoztatni kéri a nógrádi esperesség azon határozatát, mely el-
hunyt férjét, bár nem volt tagja a Széchenyi egyháznak, mégis az 
okon, hogy annak területén ingatlannal bir, 119 frt 96 krral rótta 
meg a Széchenyi egyház templomépítésére. 

Ezen felebbezés feletti eszmecsere alatt az idő előre ha-
ladván, a tárgyalás a holnapi közgyűlésen fog folytattatni. 

A gyűlés harmadik napja. 

62. Sembery Imre, a honti esperesség felügyelője, mint legidősb 
esperességi felügyelő elfoglalja a társelnöki széket, a kerületi felügyelő 
úr az ülésen való megjelenésben akadályozva lévén, és felkéri a gyűlés 
tagjait, hogy őt elnöki tisztében támogatni szíveskedjenek. 

63. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve fölolvastatván, 
hitelesíttetett. 

64. Ezután özv. Szontágh Ferenczné felebbezésének tegnap be 
nem fejezett kérelme vétetett folytatólag tárgyalás alá. 

A közgyűlés özv. Szontágh Ferenczné felebbezésének 
azon pontját, mely a néhai férjére templomépítés czimén 
kivetett 119 frt 96 krra vonatkozik, a tényállás ki nem 
derített voltánál fogva érdemileg el nem intézi, és az iratokat 
visszaküldi a nógrádi esperességhez azzal, hogy ezen pont 
felett ujabb vizsgálatot tartson, ennek során hallgassa meg 
a felebbező özvegyet, és derítse ki, váljon meg lett-e híva 
néhai Szontágh Ferencz az egyházi adót kivető gyűlésre 
avagy gyűlésekre; egyúttal szerezze be a felebbezésben 
hivatkozott ingatlanok telekkönyveit, és hozzon a kiderí-
tendőkhöz képest ujabb határozatot. 
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65. Olvastatott a Boszniában fekvő Ferencz József mezei hit- 65 -66-
sorsosaink kérvénye ügyében a tegnapi gyűlés 44-dik pontjában 
kiküldött albizottság jelentése. 

A közgyűlés örömmel fogadja be a nevezett község 
hitsorsosait a bányai kerület kötelékébe és felkéri a püs-
pök urat, hogy a gyülekezet alakulását kisérje figye-
lemmel. 

66. Olvastatik a kerületi özvegy-árva s gyámoló intézet az 1888. 
évi október 5-kén ngs. s főt. püspökünk dr. Szeberényi Gusztáv 
elnöklete alatt megtartott rendes közgyűlésének következő jegyző-
könyve : 

Jelen voltak: Kramár Béla, Áchim Ádám, Belohorszky Gábor, Ba-
chat Dániel, Török József, Mockovcsák János, Raab Károly, Láng 
Adolf, Jezsovics Károly, Thébusz János, Schulcz Samu, Greszler 
Gyula, Svehla János, Szeberényi Lajos, Korossy Emil, Zsilinszky 

Mihály, Scultéty Ede, Bodó Lipót. 

» » / 

1. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság beter-
jesztett mindenre kiterjedő jelentését s ajánlatára megadta az érde-
mes pénztárosnak, ngs. Breznyik János kir. tanácsos s lycealis igaz-
gató úrnak a felmentést, hálás köszönet s teljes elismerés kifejezése 
mellett. 

2. Megszavazta a jelentésben elősorolt jókedvű adakozóknak a 
legszívélyesebb köszönetet. 

3. Elrendeli a hátralékok szigorú behajtását a főesperesek köz-
benjárása mellett; szükség esetén az adósok javadalmainak lefogla-
lásával is. 

4. A több mint egy éves hátralékosoknál alkalmazásba vehető 
az előző pontban jelzett eljárás. 

5. A számadások megvizsgálására felkéretnek: nt. Händel Vil-
mos elnöklete alatt nt. Mockovcsák János, nt. Raab Károly, nt. 
Hrencsik Károly, t. Thebusz János, tek. Jezsovics Károly, tek. 
Moesz Géza s t. Szlujka János urak. 

6. Azok, a kik 1874-nek innen alkalmaztattak a gyülekezetekben 
mint egyházi személyek s az intézet kötelékébe felvétetni óhajtanak, 
fizetnek felvételi díjul 60 frtot; de az általok befizetendő összeg 
azon évi járulékokkal s ezek kamatjaival együtt, melyeket a múlt-
ban kellett volna már befizetniök, ne haladja meg azon összeget, 
melylyel a tőkealaphoz járultak azok, kik az egyesületnek kelet-

4 
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kezése óta tagjai voltak, mely összeg ez idő szerint 144 frtot 
teszen. 

7. Az előző pont értelmében felvehetők az intézetbe Valentiny 
Samu dengelegi lelkész, Szamecz Samu bélabányai tanító, Greisin-
ger Ede, szilbási tanító. 

8. A több év óta nehéz betegség által gyötört darázsii lelkész 
t. Dedinszky János felmentetik a két évi tagsági járulék befizeté-
sétől, mellyel tartozik, valamint minden járuléktól a jövőben s az 
elszerencsétlenedettnek megszavaztatik az évi meghatározott jutalék; 
tagsági jogai a mellett teljes épségökben fentartatnak. 

9. Riecsanszky Endre bényei lelkész úr azon esetre, hogyha 
még 1887-ben jelentkezett volna a pénztáros úrnál felvételért, a 
régi feltételek mellett veendő fel a tagok sorába; ellenesetben reá 
is alkalmazandó a 6. pontú határozat. 

10. Greszler Gyula szurcsini lelkész, tagsági tartozása után 
csakis 6 °/o kamatot fizessen a pénztárba. 

11. Az elnöklő püspök úr azon javaslata, hogy intézetünk 
fektesse alkalom adtán tőkéinek jelentékenyebb részét kedvező fek-
vésű földvételbe, teljesen elfogadtatott s az idevágó alkalmilag kínál-
kozó ügylet lebonyolításával, — az utólagos jóváhagyás reményében, 
ha másképen nem történhetett volna, megbízatnak a püspök úr s 
Breznyik János a kerületi lyceum igazgatója s intézetünk érdemes 
pénztárosa. 

12. Segélyezendő fél van 29. 
Jegyzette: 

Händel Vilmos. 

Ezen a kerületi közgyűlésnek beterjesztett jegyzőkönyv, egész 
terjedelemben a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétetni határoztatott. 

67. Tárgyaltatván a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek 
kérvényei 

a kerület közgyűlése, Becker Flórának, Walach Tiná-
nak a bácsi esperességben, Karner Jozefának, Bierbrunner 
Karolináinak a bánáti esperességben. Mockovcsák Károly-
nénak, Zayacz Dánielnénak, Valentinyi Jánosnénak, Orgo-
ván Pálnénak, Oertel Ferencznének, Szomora Karolinának, 
Wanko Sámuelnénak, Ambrózy Edénének a békési espe-
rességben, Simon Péternének a budapesti esperességben, 
Ambrózy Jánosnénak, Sterczel Johannának, Braxatorisz 
Emiliának, Molitorisz Máriának a honti esperességben, 
Osztermann Józsefnénak, Korcsek Rozáliának, Lehotkay 
Teréznek a nógrádi esperességben, Melna Mihálynénak, 
Zámolyi Józsefnénak, Mocskónyi Nátháiménak a pesti espe-
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rességben, Jezsovics Mihálynénak a barsi esperességben, 
Braxatorisz Andrásnénak, Urbánszky Jánosnénak a zólyomi 
esperességben, tehát összesen 26 papözvegynek egyenként 
20 frtot, összesen 520 frtot utalványoz segélyképen a 
kerület pénztárából. Az ezen czélra megszavazott 600 frtnyi 
összegből fenmaradó 80 frt a kerületi özvegy-árva s gyá-
moló intézet pénztárosának beszolgáltatandó. 

68. Olvastatik a báró Baldácsy-alapítvány kerületünket meg-
illető tiszta jövedelmének szétosztása tárgyában, a m. é. j . k. 58. p. 
határozatához képest ülésező bizottság következő jegyzőkönyve: 

A br. Baldácsy alapítvány kerületünket megillető 2500 frt tiszta jöve-
delmének szétosztása tárgyában okt. 5-kén Budapesten, a m. é. jk . 

58. pontjában kiküldött bizottság által megtartott gyűlésnek 
jegyzőkönyve. 

Jelen voltak : A főt. püspök dr. Szeberényi Gusztáv s Scultéty 
Ede bács-szerémi felügyelő társelnöklete mellett Kramár Béla bánáti, 
Áchim Ádám békési, Belohorszky Gábor bácsi, Bachát Dániel buda-
pesti, Mockovcsák János zólyomi, Raab Károly barsi, Török József 
pesti, Händel Vilmos honti, s Svehla János nógrádi főesperes, Vladár 
Viktor alesperes, Bakay Péter, Schulcz Samu, Gressler Gyula, Szebe-
rényi Lajos lelkész, Jezsovics Károly tanár, Zsilinszky Mihály békési 
felügyelő, Bodó Lipót barsi felügyelő s Korossy Emil lelkész. 

1. Az elnöklő püspök úr előterjeszti a mult évi számadásokat 
összes mellékleteikkel. 

Ezek beható megvizsgálása tanúskodik a reá bízottak hű s 
pontos kezeléséről, a miért is neki nemcsak hogy a felmentés meg-
adatott, hanem kifejeztük egyszersmind egyhangúlag hálás köszöne-
tünket s teljes elismerésünket. 

2. Az időközi kamatokból, mihez hozzájárul még némi csekély 
a múlt évben el nem osztott maradvány, marad rendelkezésünkre 
105 frt s 32 kr. 

3. A kerületi közgyűlés rendelkezésére áll tehát ez idő szerint 
2605 frt s 32 kr. 

4. A fenti összeget a következőleg javasoljuk felosztatni: 
a) A püspök úrnak illőbb díjazásul a végrendel-

kező akaratához képest 1000 frt 
b) Pusztuló, szegény s építkező egyházak segélye-

zésére 900 „ 
e) Szegény lelkészek gyámolítására 540 „ 
d) Papözvegyek s papi árvák Ínséges sorsának némi 

enyhítésére 140 „ 
Összeg: 2580 frt. 

7* 
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A fenmaradó 25 frt 32 kr. mint maradvány volna előirandó a 
jövő évre. 

Az ezen alapból nyújtandó segélyért folyamodtak a következő 
egyházak: 

Bács-Szerémből: Bingula, Szabadka, Deszpot-Szent-Iván Nógrád-
ból : Sámsonháza, Hradistye; Békésből Apatelek; Höntból: Schüttris-
berga; Bánátból: Hajdusicza, Kis-Semlak. Nagy-Kikinda; Budapestből: 
Rád; Zólyomból: Badin, Pónik, Berezna, Zolna, Bacúr; Boszniá-
ból : Ferenezmező; Pestből: Új-Pest. 

Mint segélyezendők, a folyamodványok beható megvizsgálása 
után, a következő egyházak hozatnak javaslatba: Szabadka, Hradistye, 
Apatelek, Schüttrisberga, Nagy-Kikinda, Rád, Zolna, Baoúr, Új-Pest, 
egyenként 100 írtjával = 900 frt . 

Segélyért folyamodott összesen 17 lelkész, még pedig Bács-Sze-
rémből: Gresler Gyula, Ábrahám Vilmos, Polereczky Pá l ; Nógrádból: 
Sztolár György, Banczik Sámuel, Slancsik Pá l ; Barsból: Szellemi 
Mihály, Sárkány Dezső; Békésből: Chovan Viktor, Jeszenszky 
Nándor; Hontból: Hecskó Pál ; Bánátból: Kiss Kálmán; Zólyomból: 
Krausz^ Imre, Krosméri Ágost, Izák Gábor; Budapestből: Tornyos 
Pál, Miklóssy János; összesen 17 lelkész. 

Segélyezésre ajánltatnak, még pedig 90 forinttal egyénenként a 
következők: Ábrahám Vilmos, Szlancsik Pál, Jeszenszky Nándor, 
Hecsko Pál, Kiss Kálmán, Miklóssy János, összesen 6 = 540 frt. 

Papözvegy folyamodott 8, még pedig: Bács-Szerémből: Becker 
Flóra, Walacl) Lina; Nógrádból: Korcsek Frigyesné, Leliotkay G.-né. 
Osztermann Zsuzsanna; Zólyomból: Braxatorisz Andrásné, Urbánszky 
Jánosné; Budapestből: Grósz Teofilné; Pestből: Zvarinyi Lajos 
árvái; s Zvarinyi-Klementisz Vilma volt újverbászi tanár özvegye; 
összesen 10 fél. 

Segélyezésre ajánltatnak: Becker Flóra, Walach Lina, Korcsek 
Frigyesné, Lehotkai Gáborné, Grosz Theofilné, Osztermann Zsuzsanna 
s Zvarinyi; Lajos árvái, összesen 7 fél, egyénenként, az árvákat is 
egy félnek véve, 20 frttal = 140 frt. 

A hagy-lami egyház folyamodása, mely nem az esperesség útján 
került a közgyűléshez, a mint azt a m. é. jk. 58. pontja elrendeli 

nem volt figyelembe vehető. 
Jegyezte 

Händel Vilmos, 
kerületi jegyző. 

Mindezen javaslatok elfogadtatnak s az ezekre vonatkozó jegy-
zőkönyv egész terjedelmében a kerületi jegyzőkönyvbe felvétetni 
határoztatik. 

69. Olvastatik a kerületi polgári leánynevelő intézet felállítása 
tárgyában ülésező bizottság következő jegyzőkönyve: 
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A m. év. kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 5. pontjában egy 
bennlakással egybekötött kerületi polgári leánynevelő intézet felállí-
tása tárgyában kiküldött bizottság Budapesten, október 4-én megtartott 
üléséről szóló 

jegyzökönyve. 

Jelen voltak: a főt. püspök dr. Szeberényi Gusztáv elnöklete 
alatt Zsilinszky Mihály, Kramár Béla, Bachát Dániel, Händel Vilmos 
és Falvay Antal. 

1. A püspök úr előterjeszti, hogy ezen reánk nézve oly fontos 
ügyben Békés-Csabán eljárván, a f. é. ang. havában, a békés-csabai 
nőképző társulat rendes évi aug. 5-én 1888-ban megtartott köz-
gyűlésének jegyzőkönyvéből, a társulat alelnöke, Molnár Antal átirata 
mellett e következő nyilatkozatot vette: 

„A b.-csabai nőképző társulat polgári leányiskoláját elvileg fel-
ajánlja a bányai egyházkerületnek avval a feltétellel, hogy mint négy 
osztályú, magyar tannyelvű az 1868. évi 38. t.-cz. értelmében fel-
állítandó polgári leányiskolát, a fentartó társulat vagyonával s ter-
hével, követeléseivel s kötelezettségeivel vegye át s tartsa fenn, és 
hogy az iskola növendékeire, a felekezeti különbség tekintetbe vétele 
nélkül, egyenlő tandíjat rójjon ki. — A közgyűlés megbízza az iskola-
széket, hogy erre vonatkozólag a bányai ev. egyházkerülettel azonnal 
megindítandó tárgyalásokba bocsátkozzék. 

Hogy a társulat ezzel mit ajánl fel az egyházkerületnek, az 
kitetszik az 1887/88. évi mérlegből s az ezen mérleget magyarázó 
ivének következő adataiból. 

A társulat tényleges - vagyona ez : 

1. Az iskolai épület értéke . . 20,000 frt — kr 
2. A felszerelés 2,000 „ — 

3. Behajtható hátralék . . . . 1468 „ 50 ii 
4. Stipendiumi alapítványok . 477 „ — V 
5. Társulati alapítvány . . . . 2100 „ — 11 
6. Jelzálog-kötvény 99 „ 08 » 
7. A kötelezett ezentúl fizetendő 

tagdíjak . 2809 „ — 11 
Vagyon . 28,953 frt 58 kr 

A társulat terhei: 
1. A magyar jelzálog-hitelbanknál. . 8446 frt 90 kr. 
2. Váltó-adósság a b.-csabai takarék-

pénztárnál s a népbanknál . . 3900 frt — kr. 
T a r t o z á s 7 . 12,3-16 frt 90 kr. 
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Vagy pedig: 

1. Jelzálogkölcsön utáni évenkénti tör-
lesztési részlet 

2. A váltó-adósság évi 8°/o-os kamatja 
750 frt — kr. 
312 frt — kr. 

Összesen 1062 frt — kr. 

A társulat felajánl tehát a kerületnek a jelzett czélra, az érin-
tett kötelezettség elvállalása mellett, a legkedvezőbb számítással: 
16,500 frtot. 

A püspök úr előadja továbbá, hogy az aradvárosi ev. gyüleke-
zetet is felhívta, idevágó netaláni ajánlatának megtételére. 

Végre felemlíti a főt. úr azt is, hogy a beérkezett esp. nyilat-
kozatok kimondják a felállítandó intézet elvi pártolását, a zólyomi 
esperességnek azon kifejezett határozott kívánsága mellett, hogy a 
kerület által két ilynemű intézet állítassék, még pedig az egyik az 
alvidéken, a másik pedig a felvidéken. 

Ezen előterjesztés beható megbeszélése után a bizottság a követ-
kező javaslatokban állapodott meg: 

1. A zólyomi esp. kifejezett kivánatát magáévá teszi s a kerület 
különös figyelmébe a ján l ja ; de egyelőra csakis a B.-Csabán szerve-
zendő intézet számára kéri a kerület hathatós pártfogását. 

2. Hogy ezen czél mielőbb megvalósítható legyen, felkérendőnek 
véleményezi a püspök urat, a b.-csabai nőképző társulattal, különösen 
pedig annak elnökével folytatandó tárgyalásra az előterjesztett ajánlat 
alapján. 

3. A jelzett működésben rendeltessék ki a püspök mellé egy 
bizottság, mely a helyi viszonyokat is közelebbről ismeri. Ezen a 
püspököt eljárásában támogató bizottságba volnának felkérendők: 
ngs. Zsilinszky Mihály, Horváth János algymn. igazgató, nt. Haan 
Lajos, Németh Lajos, nt. Achim Ádám, tek. Bartóky László, 
Gécs János. 

4. Az intézet felállítását s szervezését évi 5000 frtnyi költ-
séggel véli keresztülvihetőnek. 

5. Ezen jelentékeny kiadás fedezésére nem ismer egyelőre más 
kútfőt, mint a mely a kerületi pénztár mintegy 1500 frtnyi marad-
ványában mutatkozik, továbbá a bejáró s benlakó növendékek tandíjai-
ból mintegy 1800 frt remélhető a tanévben; a mutatkozó hiány pedig a 
legközelebbi jövőben, szegény egyházunk különben gazdagon felbuzgó 
áldozatkészségében volna keresendő, ily irányú egyesekhez s gyüle-
kezetekhez intézendő felhívások által. 

6. Hogy különben az állítandó leánynevelő intézetek biztos 
alapja megvetessék, ajánlja a bizottság, egyenesen ezen czélra, a lélek 
szerinti adó felemelését, még pedig l krral. 

Jegyzette 
Händel Vilmos. 
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Vonatkozással ezen beterjesztett s elolvasott jegyzőkönyvre, 70 -72 . 
határoztatnak a következők: 

1. Az eljáró bizottság beterjesztett jegyzőkönyve 
egész terjedelmében felveendő a kerületi közgyűlés jegyző-
könyvébe. 

2. Ugyanezen bizottság készítse el a felállítandó leány-
nevelő intézet részletes tervezetét a költségvetéssel együtt, 
s a főt. püspök úr szives közvetítése mellett közölje azt 
idejekorán valahány esperességi elöljárósággal, s 

3. mind ezt, mind pedig a bizottság egyéb javaslatait, 
különösen az pedig összes egyházi s iskolai közös ügyeink 
hathatósabb fejlesztését czélzó, ajánlatba hozott adó-fel-
emelést tegyék az esp. elöljárók saját hatáskörükben beható 
megbeszélés tárgyává; mind ezekre vonatkozó jelentésük a 

• következő évi kerületi közgyűlésen elváratván. 

70. A cservenkai megfelebbezett tanitó-választás ügyében Achim 
Ádám békésmegyei főesperes elnöklete alatt eljáró bizottság jelenti, 
hogy Wagner Henrik ugyanott működő tanító előléptetése nemcsak 
a presbyterium, de a közgyűlés által is eszközöltetett, a maga módja 
szerint, egészen szabályaink értelmében s a cservenkai gyülekezet 
ezen eljárása az esp. közgyűlés által jóváhagyatott s megerősíttetett, 
mire nézve a püspök úr is helyeslőleg nyilatkozott, azért is java-
solja, hogy a kerületi közgyűlés hagyja jóvá a szabályosan meg-
történt előléptetést s erősítse meg Wagner Henrik tanítót ebbeli 
állásában. 

A kerület magáévá teszi az eljáró bizottság javaslatát 
s Wagner Henrik cservenkai tanítót megerősíti a szabály-
szerű előléptetés s törvényszerű választás által reá ruházott 
tanítói állásában. 

71. Az új-pesti leány-egyház anyásítása kérdésében eljáró 
bizottság jelentése alapján határoztatik, 

hogy az ezen ügyre vonatkozó folyamodás vissza-
szállíttatik a pestmegyei esperességhez teljesebb felszerelés 
eszközöltetése végett, azon utasítással a főesperes számára, 
hogy az így teljesen fölszerelt folyamodványt, terjeszsze 
fel mennél rövidebb idő alatt a püspök úrhoz, a ki 
majd ezen ügyben — az eljárás utólagos bejelentése mel-
lett, végleg dönt. 

72. Az alsó-sztregovai tanító-hívány ügyében a gyülekezet elöl-
járói által benyújtott felebbezés azzal intéztetik el, hogy miután 

az az esperesség megkerülésével került a kerületi köz-
gyűléshez s miután maga az esp. közgyűlés az említett 
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ügyben kimondott határozata alkalmával nem rendelkezett 
a megkívántató okiratokkal, azért ezen fellebbezés csatol-
mányaival együtt leszállíttatik az esperességhez megfelelő 
intézkedés s szabályszerű eljárás végett. 

73. Mindezeknek elvégeztével elnöklő esperességi felügyelő úr kö-
szönetet mond a gyűlés tagjainak a gyűlés tartama alatt kifejtett ügy-
buzgóságukért, és a kerület idei közgyűlését Isten segedelmével 
bezártaknak jelenti ki, a mire elnöklő püspök úr a közgyűlés tag-
jainak lelkes éljenzései között kifejezést ad a gyűlés köszönetének 
elnöktársa irányában, ki magas kora daczára ritka tapintattal és 
bölcseséggel szerencsés végbefejezésre vezette a közgyűlés tanács-
kozásait. 

Fabiny Teofil, s. k. 
Dr. Szeberényi Gusztáv, s. k. 
Sembery Imre, s. k. 

Králik Lajos, s. k. 
Händel Vilmos, s. k. 
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A BÁNYAI 

ÁG. HITV. EGYHÁZKERÜLETI GYÁMINTÉZET 

1888. éui október hő 7-én Budapesten, 

Nsgos FÖLDYÁRY MIHÁLY és Nt. SÁRKÁNY SÁMUEL urak 
ELNÖKLETE ALATT TARTOTT 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. 
Jelen voltak: Scultéty Ede, Kramár Béla, Bujkovszky Gusztáv, 

Raab Károly, Áchim Ádám, Zsilinszky Mihály, Csermák Kálmán, 
Bachát Dániel, Svehla János, Török József, Mocskovcsák János, 
Bakay Péter, Thebusz János, Knyasskó György, Morva János s 
több gyámintézeti tag. 

Mely alkalommal: 
1. 0 nagysága Földváry Mihály világi elnök úr, szeretetteljes 

szavakkal üdvözölve a szép számmal egybegyűlt gyámintézeti tago-
kat, a közgyűlést megnyitja. 

2. Egyházi elnök nt. Sárkány Sámuel úr évi jelentését a követ-
kezőkben terjeszti elő. 

Nagyságos és főtisztelendő bányakerületi gyámintézeti közgyűlés! 

Midőn közgyűlésünk igen tisztelt tagjait hitrokoni szeretettel 
és tisztelettel üdvözölném, évi jelentésemet van szerencsém a követ-
kezőkben előterjeszteni: 

A tavali egyetemes közgyűlés által szentesített gyámintézeti új 
alapszabályok életbeléptetése által, kifejlesztő és egyházmentő műkö-
désünk számára szélesebb munkakör lett kimutatva, s ez által azok 
részérő], kik e szent ügy szolgálatában mint tényezők szerepelnek, 
melegebb érdeklődés, odaadóbb tevékenység és ügybuzgóság is lett 
kilátásba helyezve. 

Ezen jogosult várakozásnak, ha nem is teljes mérvben, de minden-
esetre méltó arányban feleltek meg az egyes esperességi gyáminté-
zetek, a mint arról a beérkezett jegyzőkönyvek és gyűjtési ered-
mények tanúságot tesznek. 

A módosítva újított alapszabályokkal új korszak vette kezdetét 
gyámintézetünk életében, s mert ez a lefolyó év, a szervezkedés és 
alakulás éve volt, lehetetlen figyelmen kívül hagynunk a nehézsé-
geket, melyekkel az esperességi gyámintézetek elnökei és bizottmá-
nyainak megküzdeniök kellett. 
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Az új alapszabályok nem csak kibővítik, hanem szigorú pon-
tossággal körvonalozzák is a gyámintézetek munkakörét, belevonják 
abba, az eddigelé kellő figyelembe nem vett missiói pontokat, az 
erőtlen gyülekezeteket, a vallástanárok alkalmazását szükségelő egy-
házakat, az anyagi segélyre szorult lelkészek és tanítókat, valamint 
azoknak özvegyeit, — szóval oly tág terét nyitják meg a szeretet 
munkájában fáradozó gyámintézetnek, miszerint alig képzelhető egy 
annyira elfásult és rideg kebel, melyet az oly sok oldalról jelent-
kező szükség bensőleg meg nem hatna, s tehetségéhez mért — ha-
bár csak filléres adakozásra is — nem indítana. 

Mert tisztelt közgyűlés! a mennyivel nagyobb s kiterjedtebb 
lett a gyámintézet munkaköre, annyival növekedett a szükségletet 
feltüntető kimutatás is. Ha csak némileg óhajtanánk is megfelelni 
azon várakozásnak, melylyel a segélyezendők felénk tekintenek, úgy 
nem az eddigi gyűjtési kimutatásokban szereplő összegekre, hanem 
azoknak négyszeres, sőt ötszörösére volna szükségünk. 

Ezeknek a szükségleteknek természetesen az idei gyűjtés ered-
ménye meg nem felel. De ne essünk kétségbe, sokkalta nagyobb 
Ínségből kisegítette már egyházunkat nem egyszer a könyörület Istene. 
Éppen ezen nagy Ínségnek és fogyatkozásnak szemlélete fejleszszen 
bennünk nagyobb kitartást, tevékenységet és áldozatkészséget hit-
sorsosaink javára s Istennek dicsőségére. 

A mult évi gyűjtésnek összeredménye . . 2056.80 
Ebből szabad rendelkezésre esik . . . . 969.94 
Központi tőkére 58.44 
Leopoldianumra 195.85 
Nagy szeretetadományra 239.84 
A Gusztáv-Adolf egyletnek . . . . . 50.46 
Közvetlen kiosztatott egyházaknak . . . 398.57 
Folyó költségre 69.42 
Tőkésítve esperesség- és egyházaknál . . 77.36 
Ehhez járul a gyűlés tartama alatt, özvegy 
Kvacsala Julianna asszony adománya . . 10.— 

Összesen 2066.80 

Fenti összeghez járult : 
1. A bácsszerémi esperesség frt 260.81 
2. A bánáti esperesség . : . . . . „ 1 3 2 . 3 8 
3 A barsi „ „ 66.80 
4. A békési „ . . . . . „ 187.29 
5. A budapesti „ „ 539.74 
6. A honti „ ,, 138.37 
7. A nógrádi „ „ 301.16 
8. A pestmegyei „ „ 248.21 
9. A zólyomi „ . . . . . . „ 182.04 

i 
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A gyámintézet szervezve van Bácsszerémben, Bánátban, Bars-
ban, Pestmegyében és Zólyomban. Budapest jövő évben választja 
tisztviselőit, Békésben, Hontban, Nógrádban választás alatt. 

Folyamodnak a gyámintézethez: 
I. Missiók: a szerémi, szabadkai, a bánáti szórvány Orsova, 

Besicza, Steyerlak és Kikindával; barsi missió Szelezsény és Koszto-
lánynyal; a békési missió Bánfalva és Apatelekkel, a honti missió Kis 
Csalomiával, a nógrádi missió Pásztó, S.-Tárján Losoncz és Szügygyel, 
a pestmegyei jövő évre igéri missiói köreit bemutatni, most csak 
megemlíti missiói pontokúi Aszódot, Irsát és Tapió-Sz.-Mártont. 

Ezen missió-körök fedezésére 5804 forint szükségeltetnék. 
II. Erőtlen egyházak: 
1. Bács-Szerémből: Bingula, Német-Palánka, Szilbás, Despot-

Szt-Iván, Tisza-Kálmánfalva. 
2. Bánátból: Hertelendy-falva, Kis-Semlak, Lúgos,-Sándorfalva, 

Temes-Butyin, Vukova. 
3. Barsból: Fakó-Vezekény. 
4. Békésből: Apatelek, Bánfalva, Nagy-Szt-Miklós. 
5. Budapestből: Vácz. 
6. Hontból: Belnja, Báth, F.-Rakoncza, H.-Terény, Kopanicza, 

Sember. 
7. Nógrádból: Sámsonháza, S.-Tarján, Bánk, Nagy-Lam, Závada, 

Szécsény, Turicska. 
8. Pestmegyéből: Fóth, Pencz, Uj-Pest és Kaskantyú. 
Zólyomból : A.-Lehota, Badin, Pónik és Berezna. 
Sámsonháza, Uj-Pest, Szabadka és Bánfalva folyamodnak a 

400 frtos szeretetadományért, Sándorfalva folyamodik oltári szent-
edényekért a budapesti nőgyámintézethez. 

II. Vallástanárok fizetésére folyamodik a szurcsini, fehértemplomi, 
lugosi, körmöczbányai, balassa-gyarmati és királykai egyház. 

IV. Szegény lelkészek és tanítók czimén folyamodnak Greszler 
Gyula szurcsini lelkész, Ábrahám Vilmos pivniczai lelkésztanító, 
Szemjan Mihály f-rakonczai lelkész, a schüttriszbergai leányegyház 
tanítója, Vanisó Samu felsőpercsényi és Hecser János káinoki 
tanítók. 

V. Szegény özvegyek czimén folyamodnak Osztermann Zsuzsanua 
nagyiami, Simon Péterné budapesti és Braxatorisz. Andrásné radváni 
papözvegyek. 

V. A Gusztáv Adolf egylethez folyamodnak: 
Ferencz József-mező boszniai telep, 700 lélek, kér 250 márkát 

lelkésztanító alkalmazására, és oltári sz. edényeket. Nemes-Palánk a, 
szerémi missió, Szabadka, Szilbás, Tisza-Kálmánfalva, bánáti missió, 
Steyerlak, Orsova Resicza, Fehértemplom, Hertelendyfalva, Sándor-
falva, Temes-Butyin, Apatelek, Bánfalva, Nagy-Szt-Miklós, Szeged, 
Vácz, Báth, Beluja, F.-Rakoncza, Hodrusbánya, Sember, Schüttrisz-
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berg, Csalomia, Losoncz, Salgó-Tarján, Szécsény, Bottyán, Fóth, 
Kaskantyú, Káva, Uj-Pest, A.-Lehota, Berezna, Pónik, Badin és 
Ambrózy Edéné papözvegy ; össz. 39 kérvény. 

Ezen nagyszámú és különböző természetű kérvények alapos 
felülvizsgálatára valóban több idő kívántatnék meg, mint a mennyi-
vel rendesen a kerületi gyűlések alkalmával rendelkezhetünk, s a 
legfőbb nehézség abban rejlik, hogy kerületi és egyetemes gyűléseink 
gyors egymásutánban következnek el annyira, hogy a gyámintézet 
ügyeit csak futólagosan vagyunk kénytelenek letárgyalni. 

Lehetetlen említés nélkül hagynom, hogy az esperességi gyám-
intézetek egynémelyike a maga évi közgyűléseit is csak az utóbbi 
hetekben tartotta, ugy hogy a kerületi elnökhöz, a felterjesztendő 
okiratok, számadás, jegyzőkönyv, kérvények oly későn jutottak el, 
hogy az összes kimutatás csak nagy nehezen volt összeállítható. 

Továbbá nagyon zavarólag hat, a szabályszerű évijelentés és 
kimutatás elkészítésére azon körülmény is, hogy nem mindenütt 
ragaszkodnak a szétküldött számadási mintákhoz, hanem az egyik 
esperesség ily, a másik másféle mintát használ fel számadásaihoz. 

Mindezek jövőre mellőzendők volnának, hogy a szabatosság 
esperesség és kerületnél megtartható legyen. 

* Van szerencsém bejelenteni, miszerint a békési esp. gyámintézet 
egyházi elnöke nt. Csermák Kálmán úr, hivataláról leiköszönvén, 
helyébe nt. Koreny Pál pitvarosi lelkész választatott meg. Köszönet 
a belépő elnöknek hű fáradozásáért, meleg üdvözlet az új elnöknek 
nemes hivatása küszöbén. 

Hasonlóképen szives köszönet a mai ünnepi szónok, nt. 
Schultz Sámuel testvérünknek, szíves fáradozásáért. 

A gyámintézeti oífertorium 24 forintot jövedelmezett a gyámin-
tézetnek. 

Végül miután a kerületi gyámintézet tisztviselőinek hivatalos-
kodási ideje lejárt, hivataltársaim nevében is kötelességszerüleg 
ezennel tisztünkről leköszönünk és a főtisztelendő kerületi gyám-
intézetet az új választás elrendelésére felkérjük. 

A mi csekélységemet illeti, 15 évig folytatott bányakerületi 
gyámintézeti elnöki állásomról véglegesen leköszönve, szívből kívá-
nok áldást a nagy és nemes czélok megvalósítására törekvő ezen 
egyházmentő intézetünkre, s hálásan köszönetet mondok a kerületi 
gyámintézet esperességekben és helyi egyházakban működő tagjai-
nak, a miért engemet becses bizalmukkal több izbeni választás 
alkalmával megtisztelni, eljárásomban készségükkel gyámolítani s 
fogyatkozásaim iránt elnézéssel viseltetni kegyeskedtek. 

A kegyelem Istene virágoztassa fel kedves gyámintézetünket s 
áldja meg annak minden hű munkását. Ámen. Úgy legyen. 

3. Ezen elnöki jelentés után a közgyűlés a 400 frtos szeretet-
adományt szavazás utján nagy többséggel a szabadkai missiónak 
ítélte. 
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4. A begyült kegyadományokból szabad rendelkezésre jutott 
összesen 979 frt 94 kr. melynek fele 489 frt 97 kr. az egyetemes 
gyámintézetet illeti; másik feléből levonva a 14 frt 30 krnyi ki-
adást, a leopoldianumot illető 50 frtot, marad elosztandó 425 frt 67 kr. 

5. A fentebb jelzett összeg az esperességi gyámintézetek aján-
lata s a folyamodványok elbírálása után egyhangúlag lett megosztva 
a következő egyházak között: 

a) Hertelendyfalvának 47*29 
b) Fakóvezekénynek 47*29 
c) Bánfaivának 47*29 
d) Vácznak 47*30 
e) Báthnak 47*30 
f ) Sámsonházának 47*30 
g) Salgó-Tarjánnak 47*30 
A) Pencznek 47*30 
f ) Bereznának 47*30 

Összesen 425*67 

6-szor. Az isteni tiszteleten Schulcz Sámuel ihlettel szóno-
kolván, az offertorium 24 forintot eredményezett, melynek fele az 
egyetemes gyámintézetnek fentartatván, másik fele a rádi egyháznak 
egyháznak Ítéltetett. 

7-szer. A budapesti női gyámintézetnek oltári szent edények kegyes 
odaítélése végett Sándorfalva ajánltatik. 

8-sor. A segélyért folyamodó vallástanítók, szegénysorsu lelké-
szek és tanítók, papi és tanítói Özvegyek, alap hiányában ezen gyám-
intézet által fájdalom, ezúttal még nem segélyezhetők — azonban 
segélyezés végett az egyetemes gyámintézetnek melegen ajánltatnak. 

9-szer. Kvacsala Jánosné a gyámintezet czéljaira a békési fő-
esperes úr által 10 frtot küldött, mely összeg hogy a gyűlés szine 
előtt átadatott s a fentebbi 5-ik pont alatti összegben bevételeztetett 
s kiosztatott, ezennel jegyzőkönyvileg hálásan nyugtáztatik. 

8. A Gusztáv-Adolf egyletnek segélyezés végett az elnöki jelen-
tésben foglalt mind a 39 folyamodó ajánltatni rendeltetik. 

9. Minthogy a számadások az egyes esperességi gyámintézettől 
az egyöntetű eljárást zavaró, különböző minták szerint lettek be-
küldve, az esperességi elnökök figyelmeztetnek, hogy számadásai-
kat ezentúl az új nyomtatott mintákhoz szorosan alkalmazkodva 
adják be. 

10. A missiói pontokra megjegyeztetik, hogy a kerületi gyám-
intézet által ezúttal a szabadkai segélyeztetvén, segélyezés végett az 
egyetemnek ezúttal az eddig segélyezettek ajánltatnak, a többi jövőre 
fog számba vétetni. 

11. A nógrádi esperességi gyámintézetnek azon indítványa, mely 
szerint tapasztaltatván, hogy a kerületi és egyetemes gyámintézet 
különösen nyomtatványok és utazásokra sok elkerülhető költséget 
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mutat ki számadásaiban, minélfogva a segélyt kérő számos gyülekezet 
érdekében sürgettessék nagyobb takarékosság. 

Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatván, az egyetemre menő 
küldöttek ez értelemben eljárni utasíttatnak. 

12. Tárgyaltatván az egyetemes elnökség hármas indítványa 
melyek elseje a 250 ezer 2 forintos kötvény kibocsátása elvben el-
fogadtatik, másodika, melyben a Baldácsianum és államsegélyből történt 
segélykiosztásnál a gyámintézettel egyező eljárás javasoltatik, — a 
kerületi közigazgatási gyűlés hatáskörébe tartozván, oda utasítandó 
nak véleményeztetik; végre harmadika hogy a bányakerület gyám-
intézeti közgyűléseit augustus hóban tartsa meg —- kivihetetlennek 
találtatott. Azonban az eddigi szokáson, a czél elérésének megkönnyítése 
végett annyit változtat a közgyűlés, hogy a gyámintézeti közgyűlés 
a kerület közigazgatási gyűléseit megelőzőleg egy nappal előbb tar-
tassék meg. 

13. Az isteni tiszteletek tartására vonatkozólag a közgyűlés egy-
hangúlag elrendeli, hogy ezek mindenkor a deáktéri ev. templomban 
tartassanak meg. — Végül 

14. a tisztikar hivataláról lemondván, utasíttatnak az esperes-
ségi gyámintézetek, hogy szavazataikat a világi és egyházi elnökre 
és jegyzőre az 1889. évi sept. l-ig nt. Bachat Dániel főesperes 
úrhoz küldjék be, ki a beérkezett szavazatokat ngos Zsilinszky Mihály 
és nt. Horváth Sándor urak közreműködése mellett felbontja s az 
eredményről a jövő gyámintézeti gyűlésnek jelentést tenni szíves leend. 

15. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével Bachat Dániel és Knyasko 
György urak bízattak meg. 

Hitelesíttetett: Kelt mint fent; jegyzette 

Bachat Dániel. 
Knyasko György. 

Wladár Viktor. 
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főtisztelendő és méltóságos Dr. SZEBERÉNYI GUSZTÁV püspök úr 

ikerelnöklete alatt tartott 

RENDES EVI KÖZGYŰLÉSÉNEK. 

J e l e n v a n n a k : 

A b á c s s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Scultéty Ede esp. fel-
ügyelő, Belohorszky Gábor főesperes, Bierbrunner Gusztáv, Famler 
Gusztáv Adolf lelkészek, Iványi István tanár. 

A b á n á t i e s p e r e s s é g b ő l : Chován Zsigmond, Szeberényi 
Lajos lelkészek. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Kosztolányi Sándor esp. felügyelő, 
Raab Károly főesperes, Belcsák László lévai egyh. felügyelő. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Zsilinszky Mihály esp. felügyelő, 
Áchim Ádám főesperes, Sárkány János, Haviár Dániel, Draskóczy 
Lajos, Liffa János, Veres József, Székács István. 

A s z a r v a s i f ő g y m n a s i u m r é s z é r ő l : Benka Gyula igazgató. 
A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Bachát Dániel főesperes, 

Büsbach Péter, Győry Elek, Horváth Sándor, Doleschall Sándor, 
Schranz János, Fabiny Gyula, Görgey István, Scholz Gusztáv, 
Korbélyi Géza, Csérv Lajos, Zsigmondy Jenő, Králik Lajos, Bexheft 
Ármin, Falvay Antal, Henszelmann Kálmán, Szontág Ábrahám, dr. 
Vetsey István, Fritz Hugó, Steinacker Ödön, Possert Gyula, Hegedűs 
Károly, Jeszenszky Danó, Petz Ármin, dr. Nagy Lajos, Rexa Pál, 
Krkos Lajos, dr. Andaházy László, Knyaszkó György, Morva János, 
Breuer József, Nendtvich Károly, Szedenics János, Vasskó Endre. 

A b u d a p e s t i f ő g y m n a s i u m r é s z é r ő l : Böhm Károly 
igazgató és Batizfalvy István tanár. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : Sembery Imre esp. fel-
ügyelő, Haendel Vilmos főesperes, Fuchs János bagonyai lelkész. 
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1—2, A s e l m e c z i f ő i s k o l a r é s z é r ő l : Breznyik János kir. 
tanácsos igazgató. 

A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Beniczky Gyula esp. felügyelő, 
Svehla János főesperes, Vladár Viktor alesperes, Margócsi József, 
Szimonidesz János, Biszkup Béla, Laszkárv Gyula. Pulszky Ágost, 
Okolicsányi Gyula. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : báró Podmaniczky Géza 
esp. felügyelő, Török József főesperes, Melczer Gyula alesperes, 
Sárkány Sámuel, Laukó Károly, dr. Szalay Sámuel, Moravcsik Mihálv, 
Kemény János, Frenyó András, Jezsovics Pál, Dubovszky Nándor, 
Kemény Ödön, Geduly Lajos, Szilárd János. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Mockovcsák János főesperes, 
Bakav Péter esp. jegyző, Csipkay Károly, Mikler Sámuel. 

A gyűlés első napja. 

1. A közgyűlést isteni tisztelet előzte meg, melyen Haendel 
Vilmos, honti főesperes és kerületi jegyző buzgón imádkozott. 

2. Ezután az esperességek küldöttei az ülésteremben egybe-
gyűlvén, Fabíny Teofil, kerületi felügyelő úr a következő beszéddel 
nyitotta meg a kerület közgyűlését: 

Méltóságos és Főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés! 

Ha az egyházkerület évenként tartani szokott gyűléseit, nem 
pusztán alkalmi összejöveteleknek tekintjük, melyek a folyó ügyek 
elintézésére vannak rendelve, hanem azon nagy feladatokat mérle-
geljük, melyek az egyházban megoldást várnak, akkoron lehetetlen 
elzárkóznunk azon meggyőződéstől, hogy sok és fontos teendők 
várnak reánk. 

Az állami életben, a társadalomban, minden más egyház kebe-
lében egy nagy mozgalom indult meg, mely azon ezélokat, melyek 
teljesítésére hivatva van, minél tökéletesebben igyekszik megvalósítani; 
ezt látva, önként merül fel előttünk azon kérdés, haladunk-e mi is 
folytonosan és következetesen azon czel felé, mely egyházunk hiva-
tását képezi, — a vallásos érzet öregbedik-e köztünk, — tanintézeteink 
állanak-e azon színvonalon, mely a kor igényeit kielégíti, — nép-
oktatásunk állapota megfelel-e azon követelményeknek, melyeket ahoz 
füzünk, végül egyházi közigazgatásunk nyujtja-e azon garancziákat, 
melyek annak sikeres voltához szükségesek? 

Csak nem minden más egyház körében nagy tevékenységet 
látunk saját állása szilárdítására; kétségtelenül egy verseny folyik ki-
tűzött czéljai megvalósítására; én mindenki meggyőződését és vallásos 
érzelmeit teljes mértékben tisztelem és így teljesen jogosultnak látom 
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ezen küzdelmet, ha törvényes eszközökkel folyik és más egyházak 2. 
jogait nem sérti. 

Tanulságos és utánzandó példa ez a mi számunkra, mely minket 
tétlenségből felserkentsen és meggyőzzön, hogy ha atyáinktól öröklött 
vallásunkat és nagy küzdelmekkel szerzett egyházi alkotmányunkat 
a maga igazságában és épségében fentartani akarjuk, nekünk is kell 
munkálkodnunk, buzgólkodnunk, áldoznunk, mert a sikert csak is 
ezen az úton érhetjük el. 

A más egyházak jogai teljes tiszteletben tartása mellett, a küzd-
térre bátran ki kell lépnünk, le kell küzdenünk a tétlenséget és 
közönyt, mert ezek legveszedelmesebb ellenségeink, — erőt és életet 
kell önteni intézményeinkbe, melyek ha a lelkesedést és azokhoz 
való hűséges ragaszkodást nélkülözik, egy az éltető erőt nélkülöző 
gépezetté válnának. 

Egyáltalán nem hunyok szemet a helyzet nehézségei előtt, a 
haladás, melyet mindenütt látunk, sok irányban nehéz anyagi áldo-
zatok árán szerezhető csak meg; épen a mi egyházunk pedig az, 
mely tekintve azon hatalmas eszközöket, melyek a nagy versenyre 
kilépett más egyházakban nagy mértékben megvannak, helyzetünket 
nehezebbé teszik és tagadhatlanul hátrányunkra szolgálnak. 

Azonban ez úgv volt azelőtt is, több eszközzel azelőtt sem 
rendelkeztünk, még sem maradtunk el; ha apáink lelkesedését, buz-
galmát, húségét a mostani nemzedékben is ébren tartani, a hol 
szüksége mutatkozik, felkelteni képesek vagyunk, — egyházunk méltó 
állást fog elfoglalni, tekintélye biztosítva lesz és meg fogjuk valósíthatni 
azon nagy czélokat, melyek után az önfentartás törvénye alapján 
okvetlenül törekednünk kell. 

Valóban méltó is azon czél, melyet elérni akarunk, hogy azért 
a nemes harczot felvegyük; mert a mit elérni kívánunk, kevés szóba 
összefoglalva, nem egyéb, mint az éber vallás-erkölcsi élet biztosítása 
és a nemzeti cultura fejlesztése és gyarapítása. 

Oly vonzó a mi vallásos életünk és egyházi alkotmányunk, 
hogy lehetetlen, hogy az, kinek alkalma nyílik, azzal kellően meg-
ismerkedni és a ki azon jogokat, melyeket egyházi alkotmányunk az 
egyház minden tagjának biztosít, valóban igénybe is veszi, önként ne 
lelkesüljön hitéért és az egyházban kijelölt helyet lelkesen el ne foglalja. 

Azt bírjuk, mit más hatalmasabb egyház hivei ez országban 
még ezentúl kivívni akarnak maguknak, bírjuk az egyházunk kor-
mányzata teljes jogát. 

Mi tehát még is oka, hogy számosan közülünk az egyházunk 
életétől távol maradnak, hogy nem mozdítják elő azon nagy és 
szent czélokat, melyeket saját tevékenységünk alapján elérnünk kell : 
bizonyára semmi más, mint a közöny, melyet a mind inkább ter-
jedő anyagiak utáni küzdelem és az álmúveltség azon téves felfogása 
okoz, mintha a vallást — a közerkölcsök ezen egyedüli biztos alap-
ját — nélkülözhetnénk. 
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2. A társadalom egyes részeiben nyilvánuló ily téves felfogás ellen 
tehát küzdenünk kell és e küzdelmet első sorban lelkes lelkészi 
karunk van hivatva felvenni és a szent ige hatalmas erejével diadalra 
kell azt vezetnie; azokat, kiket téves felfogás, közöny, talán önzés 
is, gyakran egyházi szervezetünk hiányos ismerete, az egyháztól távol 
tartott, azokat az egyház közösségébe, a mindegyikünk részére 
nyitva tartott ajtón be kell vezetni. 

Ily tevékenység kifejtésére egy hitbuzgó, lelkes, a műveltség 
kellő színvonalán álló, hazafias lelkészi karra van szükségünk, arról 
kell gondoskodnunk, hogy a jövő sem találjon minket készületlenül, 
erre pedig szükséges, hogy ne csak a leendő lelkészeink kellő kiké-
peztetéséről gondoskodjunk, hanem a lelkészi javadalmazást is olyanná 
tegyük, hogy az élet szükségletei kielégítésére irányuló küzdelemtől 
a lelkészi kar ment legyen; mindent el kell hárítanunk, a mi által 
az anyagiak miatti küzdelemben, magasztos hivatásuk teljesítésére 
irányuló lelki erejük megzsibbasztatik. 

A nógrádi esperességben ez irányban megpendített eszmét én 
a magam részéről teljesen pártolandónak tartom, mert a lelkészi tekin-
tély megfelelő társadalmi állást és műveltségi fokot okvetlenül fel-
tételez, sőt attól kell méltán tartanunk, hogy a pályaválasztásnál is, 
sokan, kik tehetségük és műveltségüknél fogva a lelkészi kar lelkes 
tagjaivá válnának, más irányba tereltetnek. 

Érzem, hogy e kérdés megoldása nagyon nehéz, de én a lel-
készi javadalmazás emelését bizonytalan időre elhalaszthatónak nem 
tartom, a baj, mely ma lelkészeink nagy részének baja, maholnap 
az egyházra végzetessé válhatik és azért e kérdés megoldásával komolyan 
foglalkozni kell. 

Egy körülményre az esperességek figyelmét különösen felhivan-
dónak gondolom, hogy ujabb anyaegyházak felállításához könnyedén 
ne járuljanak és az anyásítást csak ott engedjék meg, ha kellő lel-
készi javadalmazásról teljesen gondoskodva van. 

A hitbuzgóságon alapuló vallásos élet emelése mellett, a tan-
ügy az, mely másik fontos feladatunkat képezi. 

Azon középiskoláink, melyek fentartása valódi szükséget képez, 
egyes kivételes esetektől eltekintve, aránylag elég kedvezően vannak 
berendezve, ezek feladatukat teljesen be is töltik és az állam által 
fentartott középiskolákkal a nemes versenyt kiállják. 

Theologiai intézetekről és képezdékről is kellően gondoskodva 
van, nem tartom azonban feleslegesnek, hogy ösztöndijakkal és egyéb 
segélyezéssel oda hassunk, hogy fiatal theologusaink tudományos ki-
képeztetésöket német egyetemeken betetézik. 

A protestantismus bölcsőjénél szerzett ismereteiket aztán itthon 
hazafias szellemben értékesítve, a lelkészi kar színvonalát bizonyára 
emelni fogják. 
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Jogi akadémiának az egyház általi fentartását ez idő szerint indo- 2. 
koknak nem látom; nem mintha minden jól berendezett közműve-
lődési intézetnek nem örvendenék, hanem mivel az egyház nincsen 
azon helyzetben, hogy azon áldozatokat meghozhassa, melyek e 
czélra megkívántatnak, a nélkül, hogy a körébe első sorban tartozó 
szükségletektől, azok érezhető kárára, azokat elvonná. 

A jogi tudomány nagy terjedelme, mai fejlődése különben is 
csaknem lehetetlenné tenné nekünk, a jogi különböző tanszékeknek 
jeles erőkkel való betöltését. 

Annál nagyobb súlyt kell fektetnem a népnevelésre, melyet az 
egyháznak legsajátabb ügyének kell tekintenie; miután a lakosság 
legnagvobb része oktatását itt nyeri és azon kell lennünk, hogy jó 
honpolgárokat, de az egyháznak is buzgó tagokat neveljünk. 

Népiskoláink száma pedig kevés, ezek is nagy részben túl van-
nak népesítve, az eredmény sem mindenütt kielégítő, sőt a nemzeti 
nyelv tanítására és ezen szellem emelésére is sok helyt nagyobb 
súlyt kell fektetni. 

A haladás e téren is nagy, a mit azon körülmény is bizonyít, 
hogy a magyarosodás terjedése egy általános énekes könyvnek kiadá-
sát is szükségessé teszi, mire főtiszt, püspökünk a kezdeményező 
lépéseket sikerre való kilátással meg is tette. Ez intézkedés azonban 
nem gáncsolása a létező többféle énekes könyveinknek, hanem a 
tökéletesség felé törekvés legyen és az által, hogy a lelkészi kar közre-
működésével egy egységes énekes könyvet elérni akarunk, a sok 
egyházban valóban ki nem elégítő egyházi éneket is javítani és emelni 
akarjuk. 

Egy idáig teljesen elhagyott tér a felsőbb nőnevelés ügye, a 
jövendőbeli anyáknak vallásos nevelése. 

Nagy hézagot kell kitöltenünk, az idő int, napról-napra meggyő-
ződünk, hogv veszély fenyeget minket, ezt valahára elhárítani kell 
igyekeznünk. 

Hitbuzgó, lelkes anyákat kell az egyháznak biztosítanunk. 
Ezen egyházkerületi közgyűlés lesz hivatva e tárgygval tüzetesen 

foglalkozni, bámsikerülne a megnyugtató megoldás, mely csak ugy 
lesz elérhető, ha a localis érdek háttérbe szorul és az egyház köz-
érdeke leszjegyedül irányadó. 

Egy téren sem rejt magában annyi veszélyt a mások általi tul-
szárnyaltásunk, mint ott, a hol gyermekeinknek neveltetését koczkára 
téve látjuk és én bizton reménylem, hogy az idők intő szavát meg 
fogjuk érteni. 

A felállítandó evangelikus növelde első felszerelése költségeihez 
van szerencsém 200 frtnyi összeget ezennel felajánlanom, melyet 
főtiszt püspök ur kezéhez letettem. 
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A cultus és nemzeti cultura terén felmerülő sokféle teendőket 
kellő sikerrel azonban csak ugy fogjuk megvalósíthatni, ha minden 
egyházi testület a maga hatáskörében feladatait nemcsak kellően fel-
ismeri, hanem hivatását teljesen be is tölti, mi azonban csak ugy 
lehetséges, ha minden egyháztag a maga körében közreműködik, 
mert egyházunk népies szervezeténél fogva senki közreműködését 
nem nélkülözhetjük. 

Hála az égnek, hogy számos példát látunk. Évtizedekre terjedő 
feláldozó tevékenységet fejtenek ki jobbjaink az egyházi szolgálat terén. 

De ha koruk és viszonyaik az egyházi tisztségtől való vissza-
lépésre őket késztetik, a hálás és elismerésben gazdag egyház az, 
mely a kegyelet adóját mindig le is róvja, bizva, hogy a visszalépők 
is a mieink maradnak és mint egyszerű egyháztagok velünk közre 
működni meg nem szűnnek. 

A hálás kegyelet ily érzelmeivel fogadjuk a barsi és pestmegyei 
esperességi érdemes volt felügyelők Bodó Lipót és Földváry Mihály 
ő nagyságaik elhatározásaikat is, az előbbinek 22 évi, utóbbinak egy 
évtizedet jóval meghaladó feláldozó működéseért az őket olv méltón 
megillető hála-érzelmeinknek adván kifejezést. 

Ha fájdalmunk nagy, midőn egyházunk ily edzett hű tagjait 
egyházi tisztségekről visszalépni látunk, a vigaszt abban találjuk, 
hogy lelkes, férfiak ismét vállalkoznak, kik az irányukban nyilvánuló 
bizalmat vissza nem utasítják; igy örömmel üdvözöljük báró Pod -
maniczky Géza ő méltóságát és Kosztolányi Sándor ő nagyságát a 
pestmegyei és barsi esperességi felügyelői állásokban, midőn azon 
pályára lépnek, hol nagy nevű elődjeik, a magyar protestantismus 
történelmében maradandólag feljegyzett érdemeik tündökölnek. 

Valóban ugy is van, hogy a legjohb intézmények valódi értéke 
mindig attól függ, hogy kik azok kezelői és hogy helyesen történik-e 
azoknak végrehajtása. 

Egyházunk helyes irányban csak ugy képes haladni, ha az egy-
ház javának előmozdítása egyedüli czélja, e szerint egész határozott-
sággal kell ellentállanunk minden oly áramlatnak, mely politikai 
vagy jogosulatlan nemzetiségi aspirácziók érvényesítésére alkalmas 
talajnak tekinti egyházi gyűléseinket. 

Autonómiánknak nem szabad paizsul szolgálni, mely alatt az 
állam és a magyar nemzet ellen irányuló oly merényletek felszínre 
kerülnek, melyek egyházunkat compromittálják, ha pedig sajnosan kell 
tapasztalnunk, hogy ily kísérletek történnek, elég erőnek kell lenni 
bennünk, hogy a kitörő szenvedélyeket a kellő gátak közé szorít-
suk és egyházunk tekintélyét megóvjuk. 

Különösen kötelességünk az egyház egyeteme tekintélyét meg-
őrizni, annak határozatainak feltétlenül érvényt szerezni, és ha oly 
jelenségek nyilvánulnak, melyek minden hazafinak, főleg minden 
protestánsnak keblét mély fájdalommal, valódi indignatióval töltik el, 
melyeknek szánandó színhelye a dunáninneni kerületnek legutóbbi 
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közgyűlése volt, minden egyesnek annál inkább ezen kerületi köz-
gyűlésnek kötelessége rosszaló szózatát a történtek iránt határozottan 
kifejezni és azon támadást, mely egyházunk hazafias iránya és tekin-
télye ellen nyilvánult, minden rendelkezésünkre álló fegyverekkel 
visszaverni. 

A szeretet, a béke, az egyetértés érzelmeinek kellene az egyház 
terén mindig érvényesülniük, és az igazság útjain járó egyetemes 
közgyűlésünk bizonyára elég erővel fog birni, hogy a szenvedély, az 
elvakultság és a hazafiatlan elbizakodás nyilvánulásait hathatósan 
legyőzze. 

A bányakerület támogatására az egyetemes gyűlés bizton számíthat. 

Berekesztésül legyen szabad a főtisztelendő kerületi közgyűlést 
felkérnem, hogy szokott alapossággal és tárgyilagossággal a jelen 
gyűlés tárgysorozatába tartozó ügyekkel foglalkozni, határozatait pedig 
az igazság és egyházunk iránti szeretet és húség által vezéreltetve 
meghozni méltóztassék. 

A zsinat tartásának kérdése fontosságánál fogva különösen ki-
magaslik, mert a zsinatra lépni csak alapos előkészülés és az elő-
munkálatok iránti teljes tájékozás után tanácsos, a főtiszt, kerületi 
közgyűlés az előleges teendők kellő megoldását bizonyára szokott 
bölcseségével el fogja találni. 

Midőn az elnökség a főtiszt, kerületi közgyűlés becses támoga-
tását a maga részére kéri, a kerületi közgyűlést ezennel megnyitottnak 
nyilvánítjuk. 

A kerület közgyűlése osztatlan helyesléssel fogadta 
kerületi felügyelő úrnak egyházi és tanügyi viszonyaink 
előbbre vitelét czélzó bölcs figyelmeztetéseit és tanácsait, 
hálával emlékezik meg Bodó Lipót barsi és Földváry Mihály 
pestmegyei esperességi felügyelő uraknak egyházunk körülév-
tizedeken át szerzett érdemeikről; melegen üdvözli ahelyökbe 
megválasztott br. Podmaniczky Géza és Kosztolányi Sándor 
felügyelő urakat, és hazafias megütközésének és fájdalmának 
ad kifejezést azon támadások fölött, melyek a dunáninneni 
egyházkerület idei közgyűlésén egyházunk hazafias szelleme 
és egyetemes közgyűlésünk tekintélye ellen intéztettek. 
Egyúttal elhatározta a közgyűlés, hogy a megnyitó beszéd 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétessék. 

Dr. Szeberényi Gusztáv püspök úr a lefolyt év alatt a kerü-
letben történtekről és tapasztaltakról a következő jelentést terjeszti 
a közgyűlés elé: 
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8, Mélyen tisztelt kerületi gyűlés! 

Mindenekelőtt számolnom kell arról, hogy a hazánkat, nemze-
tünket, evang. egyházunkat oly mélyen sújtó gyászesetnek Rudolf 
trónörökös O fensége megrendítő halálának alkalmából felhívtam a 
kerületbeli egyházakat gyászistenitisztelet tartására. 

A níult évben tartott ker. gyűlés óta kerületünkben, különösen 
az egyes egyházakban előfordult mozzanatokról az illető főesperes 
urak mind beszámoltak; mindamellett nem fölösleges őket kivonatosan, 
úgy mint eddig, a szokott czímek alatt kerületi jegyzőkönyvünkben 
is közleni azért, mert így egymás mellé állítva könnyebb áttekintésük 
és az olvasónak teljes képet nyújtanak arról, hogy szerényen és nem 
áldás nélkül igyekszünk építeni az Isten országán. Alig ha rajtunk 
— az egyház szolgáin — múlik, ha nagyobbakat nem mivelünk, 
utunkban állván a legszentebb akaratot is bénító anyagi szükség. 

Ha figyelembe vesszük az esperességekben és egyes egyházakban 
híveink évenként megujuló nagy-áldozatát, melyet egyházi és iskolai 
ezélokra hoznak, valóban csodálni való, mint lehet, a nem protestáns 
felekezetekkel szemben, akár az, hogy birjuk a nagy terbet, akár az, 
hogy e miatt el nem szegényedünk! Valóban ránk illik a régi mondás, 
hogy «divinitus conservata ecclesia!» 

Ha visszaemlékezünk az 1872-dik évi kerületi gyűlésen előter-
jesztettem számbeli adatokra, melyek szerint az akkori 218 lelkész és 
444 tanító fizetése 396,703 frtot tett a különféle, nagyobbára cultu-
rális czélu kegyadományok összege pedig 89,288 frt volt s ezen 
összegeket összehasonlítjuk az ugyanazon czímü máiakkal és súlyt 
fektetünk a szabad adakozás folytonos gyarapodására; látnunk kell, 
hogy bár mint panaszkodunk is az itt-ott mutatkozó egyház iránti 
közönyről, nem hült ki még híveinkből az egyházuk iránti ragasz-
kodás és áldozatkészség. 

Másrészt azonban a haladó kor ujabb és ujabb követelményei 
nagyon is éreztetik velünk állapotunk nyomasztó voltát. Nem is 
említve az egyház és iskola szolgálatában levő sok helyt alig a 
megélésre elegendő fizetését, több egyháznak templom, iskola s egyéb 
egyházi épület emelésére vállalt aránytalan nagy tartozását: előttünk 
áll a polgári leányiskolának már égetővé vált szükségessége. Ez 
ügyben a mult évi kerületi gyűlés azt határozta volt, hogy egyelőre 
legalább is egy oly kerületi polgári leányiskola állíttassék fel, mely 
benlakással legyen egybekötve. S hogyan állunk e határozattal szemben 
ma? Ugy, hogy csupán tervezünk, de eredményre alig juthatunk, 
mert nem áll rendelkezésünkre a szükséges pénz. 

Némely esperesség késznek nyilatkozott ugyan a czélhoz bizonyos 
évi összeggel járulni; de nagyobb részük megtagadta, mert hát sok 
felől veszik őket igénybe, legközelebb pedig saját égető szükségleteik. 

A tavaly tervbe vett csabai ajánlattól — mely szerint a kerület 
egy kész épületet felszerelésével együtt vett volna át, egyik, nyom-
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tatásban közé tett körlevelemben felhozott okoknál fogva — el-
estünk. Az aradi egyház készséggel ajánlkozott a felállítandó intézet 
befogadására; de erkölcsi támogatásánál egyebet nem nyújthatott. 

Nem jelentkezvén más egyház s tekintetbe véve sok kedvező 
körülményt, mely Arad mellett szól, mint olyan város mellett, mely 
különösen az alföldi megyékben a terjedő protestantismusnak ked-
vező, — eljártam ott egy küldöttséggel — Áchim Ádám békési 
esperes és Horváth János csabai gvmnasiumi igazgatóval — értekezve 
az egyház elöljáróságával és megtekintve az intézetnek való épüle-
teket, egyik körlevelemben rámutattam a czélszerüségre, melynél 
fogva Aradot ajánlom az intézet helyéül. 

Aradon csupán az épület megszerzésére 30,000 forint kellenne 
Ennek és az intézet felállításával kapcsolatos egyéb költségek fedezése 
alig történhetnék máskép, mint kölcsön útján úgy, hogy az espe-
rességek részéről felajánlott évi járulékokkal törlesztetnék a kölcsön 
vett összeg s bizonyos évek múlva az épület a kerület tulajdonává válnék. 

Egyfelől az Árad körül Szegedig elterülő pusztákon lakó protest. 
családoknak, másfelől magoknak az aradiaknak élénk rokonszenve, 
melylvel a kerületi lánynevelő intézetet felkarolni s mindenkép istá-
polni készek, nagyon is ajánlatosnak tüntetik fel a kerület ez irány-
ban való kezdeményezését. Ha ennek évek multán sikere lenne, 
min nem kételkedem, — azután a felföld valamely városában lehetne 
hasonló intézetet állítani. Egyelőre — szerintem — Arad városa az, hol 
a protestantismusnak szolgálatot tennénk s evang. egyházunk érdekében 
jó munkát végeznénk, ha a protectált leányinternátust létesítenők. 

Közben Budapesten lévén hivatalosan elfoglalva, különösen 
Falvay, az ottani polg, iskola igazgatója, a kerületi gyűléssel közlendő 
előterjesztésében oly módját proponálta a létesítendő internátusnak, 
mely — szerintem — szinte életrevaló s netalán legkönnyebben 
létesítendő. A budapesti evang. egyház nagylelkűségébe bízva, nincs 
kétségem, hogy kitűnő tanintézetét megosztaná a kerületbeli azon 
szülők leánynövendékeivel, a kik azt igénybe venni kivánnák. 

Mindazonáltal az ily intézkedés is uj áldozatot kiván. S itt ismét 
felmerül a kérdés, honnan fedezni a költséget? 

Valóban, ha a fentérintetteket és az előttünk levő egyéb égető 
szükségeseket tekintetbe veszszük, nem tudom, nem teljesen jogosult-e 
azon kívánság, hogy az állam, melynek culturális czéljaira oly arány-
talanul nagy terhet visel a protestáns közönség, vegye tekintetbe 
vajúdásunkat és támogasson bennünket tekintélyesebb évi segélylyel 
azon czélok elérésében, melyek a magvar állam és a nemzeti cultura 
izmosodására és felvirágzására szolgálnak. A mint számolunk az immár 
4,750 frtra leszállított évi csekély összegről, épen ugy számolnánk a 
100,000 frtról is, bebizonyítva, hogy csakis közművelődési czélokra 
fordítottuk az összeget. 

A t a n u l m á n y i a l a p p a l s z e m b e n j o g o s a n k í v á n u n k a r á n y -
l a g o s r é s z e s í t é s t . 
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3. Ezen kitérés után még mindig az anyagiak körül mozogva, van 
szerencsém jelenteni, hogy a tűz ellen való biztosítás ügyében nagyobbára 
czélt értünk és hogy a biztosító társaság ez évben már 392 fit 28 kr. 
osztalékot juttatott az esperességeknek. 

Nem mulaszthatom el újra és újra figyelmeztetni az egyházakat 
és intézeteinket, sőt az egyház egyes tisztviselőit, presbytereit és 
elöljáróit, hogy ezen uj jövedelmi forrást megfigyeljék és az első 
magyar biztosító társaságnál, melvlyel a kerület szerződésre lépett, 
egyházi s iskolai épületeiket biztosítani el ne mulaszszák. 

Sok zaklatás után végre sikerült ő nagyméltósága a kerületi 
felügyelő úr segítségével a nagymélt. pénzügyi minister leiratával, 
kerületi és esperességi özvegy árva-intézeteinket a tőke-kamat adó alól 
felmentetnünk, ugy azonban, hogy a már e czímen befizetett ösz-
szegek vissza nem követelhetők; a mi elég sajnos. 

A protest. irodalmi társaság márczius 24-én megalakult, választ-
mányi tagjait megválasztotta s nincs egyéb hátra, mint hogy az 
alapító és pártfogó tagok illetményeiket az erre felkért esperességi 
pénztárosoknak átszolgáltassák s mindannyian azon legyünk, hogy 
ezen, oly felette kívánatos társaságnak minél több tagot szerezzünk s 
általában czélja elérésében segítsük. 

Már is áldásosán működik a Luther-társaság. Vajha egyes jobb 
módúak és az egyes egyházak az évenkénti 4 frtot ne sajnálnák, 
hogy ezen, leginkább a hivő nép lelki szükségeit felkaroló intézmény 
hovatovább izmosodnék. Ha anyagilag azon helyzetbe jutna, hogy 
a közhasználatban levő énekes könyveket nyomathatná, ez uton 
nemcsak azoknak correct kiadatását eszközölhetné, de évek múlva 
hasznát is venné. S ezzel kapcsolatosan bátor vagyok indítványozni 
egy uj «bányakerületi magyar énekes könyv»-nek a szerkesztését. 
Az e tárgyban a főesperes urakhoz intézett körlevelemben indokol-
tam ezen szándékomat. Tagadhatlan ugyanis, hogy különösen az 
inclavált tót és német ajkú egyházainkban a magyar nyelvű isten-
tiszteletek mindinkább szaporodnak. Nem egy, de több, különösen 
tót egyházainkban mind sűrűbben vagy akár kizárólag is csak a 
hazai nyelven végeztetnek, nem említve azon körülményt, hogy az 
iparos osztály és az értelmiség mondhatnám kizárólag csak is a 
magyar istentiszteleten vesz részt. Tekintetbe véve azt, hogy a tót 
egyházakban használt énekes könyvben nagyobb részt classicus szö-
vegű és dallamu még a reformátió korabeli németből átvett énekek 
vannak, természetes, hogy a hozzájok szokott hivek a magyar isten-
tiszteleteken is inkább épülnének azokon, habár magyar fordításban 
is, melyeket szülőik s véreik használtak s melyekhez maguk is gyer-
mekkoruktól fogva szokva vannak. 
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Ezen, szerintem, az evangeliomi öntudatot és hozzá való hűséget 
előmozdító czélhoz kérem a főtiszt, egyházkerület helyeslő sanctióját. 
Én részemről a még e gyűlés alatt tartandó értekezleten egy bizott-
ságot alakíttatnék azon feladattal, hogy ez eszme kivitelére állapíttat-
nék meg az énekes könyv felosztása, az egyes bizottsági tagok 
munkaköre, ugy hogy a jövő kerületi gyűlésen az eredményről 
beszámolhassak. 

Tagadhatlan ugyanis, hogy istentiszteleteink — legkivált a német 
és magyar nyelvűek — leginkább az úgynevezett rationalistikus irány 
annak idején való behatásánál fogva nagyon is egvoldaluakká váltak 
és idomultak; az istentiszteletek egész súlya a szónoklatra fektettetik, 
a liturgikus rész ellenben teljesen mellőztetik. Már pedig a vallás 
nem csupán az értelmet van hivatva kielégíteni, számba kell vennie 
az ember szépészeti, érzelmi és kedélvi részét is, mint az áhítatosság 
fontos tényezőit. 

Érzik ezt a németországi protestánsok is s igyekeznek minden-
kép a liturgikus régi, különösen az oltári istentiszteleti részt újra fel-
éleszteni és behozni. Nálunk sem fog ez ártani, sőt, szerintem, nagyon 
is kívánatos. 

Az egyes esperességbeli egyházakban részint a vett értesítések, 
részint közvetlen tapasztalásom szerint ismét csak az érintett anva-
giakban való hiányok okoznak nehézségeket és küzdelmes állapoto-
kat. Báth, Csalomia, Felső-Rakoncza, Vácz külön-külön ezerekkel 
tartozik, újra kellvén templomaikat épiteniök. Bánfalvát, szegény nap-
számosok telepét, 6000 frtnyi 8°/0-os adósság terheli; Szilbás, Apatelek, 
szintugv Salgó-Tarján s még annyi más egyház nem képesek magok 
erejéből a legszükségesebb építkezéseket véghez vinni. Nem is említve, 
hogy 20 százaléka a lelkészeknek átlag 400 frttal és 40 százaléka a 
tanítóknak átlag 200 írttal van díjazva! 

Ezeken a nehézségeken és mondhatnám, tarthatlan állapotokon 
ez idő szerint csak úgy segíthetnénk, ha a főtiszt, kerület nagyobb 
törlesztési kölcsönt venne fel, az eladósodott egyházakat elviselhetlen 
nagy kamatfizetéstől felmentené, az építeni kényszerült egyházakat 
pedig azon helyzetbe tenné, hogy czéljukat érve, a befolyó ado-
mányok és a gyámintézet segélyével a törlesztési kölcsönt évek 
múlva tisztáznák. Egy részét a tőke-kamat törlesztésnek a kerületi 
pénztár szolgáltatná, meg a báró Baldácsy alapítványból ezen czélra 
szánt összeg. 

Mit használ az egyes egyháznak, ha neki 50 frtot juttatunk s 
az 1000 frtnyi tartozása fennáll? Holott ha az 50 frtot kamattör-
lesztésre fordíthatná, évről-évre kevesbednék tartozása. 

Junius 12., 13., 14. és 15-én eljártam a budapesti főgymnasium 
érettségi vizsgálatain, mélt. Gömöry Oszkár, miniszt. tanácsos, kor-
mányképviselő úr jelenlétében és közreműködésével. Érettnek Ítéltetett: 
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3. jelesen 10, jól 16, elégségesen 7. Javító vizsgálatra, ez idő szerint 
Szarvasra, szept. 11-kére 7 utasíttatott. A budapesti tanárok irodalmi műkö-
dése ez évben is dicséretes, a mennyiben önálló munkákkal gazda-
gították irodalmunkat és több tudományos folyóiratban alapos érteke-
zéseket írtak. Vajha a fölötte drága fővárosban évi díjazásuk nagyobbodnék 
mielőbb s a nemes budapesti egyház azon helyzetbe jutna, hogy 
tanárait saját belátása és óhajtása szerint is, úgy díjazhatná, mint az 
állam a maga tanárait, 

Junius 25., 26 , 27-dikén a szarvasi főgymnasium érettségi vizs-
gálatain voltam jelen dr. Török Aurél, egyetemi tanár úrral, mint 
kormány-képviselővel. Itt 40 tanuló tette le az érettségi vizsgálatot, 
még pedig jelesen 3, jól 8, elégségesre 23. Javító vizsgálatra utasít-
tatott 4 ; 2 pedig egy évre visszavettetett. 

E két intézetben a tanulók osztályozása tekintetében meglevő 
nagy különbség oka, minthogy a szarvasiban is kitűnő tanerők mű-
ködnek, szerintem az «emberanyagban)) van! A tanárok ezen inté-
zetünkben is méltán volnának nagyobb díjjal ellátandók, de ez csak 
úgy eszközölhető, ha államsegély kérelmeztetik. és vétetik igénybe. 

Tudtommal a békési esperesség, mint ezen főgymnasiumnak 
fentartója ez irányban a kellő lépéseket megtette. Közvetlen ezen 
kerül, gyűlés előtt, ugyancsak S z a r v a s o n ő mtsga dr. G ö m ö r y 
Oszkár minist, tanácsos és kormányképviselővel, részint u t ó l a g o s 
érettségi vizsgálatot, részint p ó t v i z s g á l a t o t tevő 18 ifjút vizs-
gáltam, kik e l é g s é g e s osztályzattal mind éretteknek nyilváníttattak. 

A selmeczi lyceumnál az érettségi vizsgálatok jun. 29 és 30-ikán 
tartattak, még pedig nsgs Farbakv István, főbányatanácsos, akadémiai 
igazgató és lyceumi felügyelő úr elnöklete alatt, ki engemet helyet-
tesíteni — mint előbb már többször — szives volt, dr. Vécsey Tamás 
egyetemi tanár úr kormányképviselővel. Itt 6-an jó, 8-an pedig elég-
séges osztályzattal éretteknek ítéltettek, ketten javítóvizsgálatra, egy 
pedig osztályismétlésre utasíttatott. Jellemző a fáradhatatlan kitűnő 
nestor-igazgatónak azon megjegyzése, hogy a megvizsgáltak közül 
csak ketten készülnek papi pályára, és pedig éppen azok, a kik egy-
egy elégtelent kaptak. 

A tavaly hivatalától felfüggesztettem Marossy Sándor tanárt a 
honti esp. törvényszék hivatalvesztésre Ítélte. Kívánatos, hogy perét 
a legfelsőbb Ítélőszék is mielőbb elbírálja, annál inkább, mert a fel-
függesztett s fél fizetését élvező tanár tanítási óráit leginkább az 
igazgató kénytelen pótolni; másrészt a magas cultusministerium is 
sürgeti az ügy befejezését, s végleges eldöntését. 

Ugyancsak junius hó 18., 19. és 20-ikán részt vettem Pozsonyban 
az egyetem, theol. akadémia szakvizsgálatain. Tiz, a négy éves theol. 
cursust végzett ifjú közül csak 6 jelent meg a vizsgálatokon; a többi 
4 a szeptemberben tartandó vizsgálatra jelentkezett. A megvizsgáltak 
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közül: Fuchs Samu, tót-lipcsei, Holuby Vilmos, bakabányai, elég-
séges; Szlúka János, f.-palojtai, Hrivnyák Sámuel, körmöcskei, jó; 
Morhács Márton,, berzenczei, és Schneider Viktor, bazini jeles osz-
tályzatú. Válent Ármin, sz.-györgyi, pozsonymegyei, a dogmatikából 
javítóvizsgálatot tett. 

Ezekből kitűnik, hogy az egyetem, pozsonyi theol. akadémia 
leginkább a bányakerületnek szolgáltat hitjelölteket. 

Az akadémiának akár vezetése, akár a tanférfiak tudományos 
képzettsége és az intézetben észlelt komoly, evangelikus, positiv irány 
méltók arra, hogy leginkább a dunáninneni és a bányai kerületelv 
melegebben érdeklődjenek az akadémia iránt, mint a hogy tapasztalni 
alkalmam volt. 

A dunáninneni érdemdús püspök jóformán az egyedüli, a ki az 
akadémia körül való gondot és munkát egymaga hordozta és hor-
dozza ekkorig. Bizonyos, hogy a kerületektől elhanyagoltaknak és 
elszigetelteknek érzik magokat a lelkes igazgató és kartársai. Lehet, 
hogy az elhanyagolást az akadémia egyetemes volta okozza. Pedig 
akár a kedves fekvésű és ritka előnyökkel biró Pozsony városa, akár 
az akadémiai tanulóknak nyújtott különféle kedvezmények megérde-
melnék, hogy az egyetemes egyház az eddiginél élénkebb érdeklő-
dést tanúsítana iránta. Hogy a szűkre mért évi fizetés itt is panaszra 
indítja a tanárokat, magától értetődik. 

A bánáti esperességben a következő egyházakat látogattam meg 
úgymint: 

K i s - S e m l a k o t — 1. sz. 559. Néhai Osztoics János földesúr 
még 1805-ben Németországból telepített evang. lakosokat, a kikhez 
később, miután ezeknek egy része elszéledt, ismét mások Tübinga 
környékéről és Csehországból csatlakoztak, többen Lieblingből, a Bács-
kából és Kis-Hartáról jöttek és fiók-egyházat képeztek, míg 1834-ben 
anyaegyházzá alakultak. Ugyancsak Osztoics János ezen egyház lel-
készének díjazására 33 hold földet ajándékozott. 

A kis-semlaki nép szorgalmas, józan, egyházát készségesen gon-
dozó nép, minek bizonysága, hogy habár semmi egyházi fekvőséggel 
vagy alapítványnyal nem bir, mégis lelkészét és tanítóját, ha szeré-
nyen is, de rendesen fizeti, s mult évben új paplakot épített. Minden 
évben kénytelen magát külön megadóztatni, úgy hogy a lelkész és 
tanítói díjazáson kívül minden házaspár fizet 1 frt 50 krt, minden 
ház után 1 frtot, s minden 1/ i telek 45 krt. Azonfelül az egyen-
érték czímén 200 frtot és az orsz. tanítói nyugdíj czímén 300 frtnvi 
adósságot törleszt. A szelidlelkü, buzgó lelkész N y á c s i k E n d r e , 
a ki 1884. óta áldásosán működik ezen kis egyházban, a hívek osz-
tatlan szeretetét és bizalmát érdemli és birja is. 

Sajnos, hogy a helyi tanítóról, Karner Mátyásról ez ném mond-
ható. A megtartott istentisztelet után az egyház és község elöljárói 
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3. súlyos vádakat emeltek ellene. Mire magam elé hivattam s arra birni 
igyekeztem, hogy a vádak folytán hivataláról egy negyed év alatt — 
míg másnemű alkalmazást nyerhet — mondjon le, s erre nézve más 
nap reggelén nyilatkozzék. O azonban a helyett, hogy magába szál-
lott volna, az estét szokása szerint, ismét csak a korcsmában töltötte 
s ott izgatott és fenyegetődzött. 

A községi és egyházi elöljárók a főszolgabíró jelenlétében kije-
lentették, hogy nem állanak jót érte, hogy az elkeseredett nép — 
megsokalva a több év óta nyugtalankodó, összeférhetlen, verekedő 
tanítónak viselkedését, a ki 10 év óta mind szóval, mind Írásban 
javulást igért, de csakhamar visszaesett bűneibe — erőszakhoz nyúl; 
nem tehettem egyebet, — szem előtt tartva az egyház békéjét és 
nyugalmát, minthogy a nehéz vádakkal terhelt tanítót hivatalától fel-
függesztettem, míg a consistorium itél, teendőit addig is a helyi 
lelkészre bízva, a ki ezt készséggel magára vállalta. 

Meghagyatott, hogy miután az orgona rossz karban van. ez 
mielőbb kijavítassék, s a túlvontatott énekléstől szokjanak el. 

A lelkész oda utasíttatott, hogy vasárnap délután az istentisz-
teletet akkor is tartsa rendesen legalább az iskolásokkal, ha a hívek 
közül senki meg nem jelenik. 

A farsangban szokásos 3 napi mulatozások alkalmával éjnek 
idejében nyugalmat zavaró lármás énekléstől tartózkodjanak. 

T e m e s - B u t y i n t — 1. sz. 517. Eredetileg tisztán gör.-keleti 
román lakosokból állott, s a kincstár birtoka volt, míg az uralkodó 
által 1813-ban br. Hiller János, volt galicziai főhadparancsnok katonai 
érdemei jutalmául ajándékba kapta. 1815-ben néhány evang. család 
telepedett le Bács-Bodrogmegyéből, később a pestmegyei Kis-Kőrös-
ről s egyéb vidékekről. 1818-ban bizonyos Nagy Józsefet, azelőtt 
teési lelkészt hívták meg, s 1850-ig a hívek 800-ra szaporodtak fel. 
Innentől kezdve számuk fogy és vagyonban hanyatlanak. A sokféle 
adótartozás, egyenérték és tanító-nyugdíj, mely évek óta 1200 frtra 
szaporodott fel. meg egyéb mostoha körülmények nagyon is nehe-
zítik a lelkiismeretesen és buzgón eljáró lelkésznek, K i s s K á l m á n -
nak ténykedését. 

Meghagyatott, hogy a lieblingi egyház által csekély áron fel-
ajánlott orgonát megszerezni igyekezzenek, ez által is a nagyon hiányos 
és nem épületes éneklésen javítandók. 

Miután az egyháznak nincsen évi költség-előirányzata, utasítta-
tott, hogy ezt foganatba vegye. 

A papi hívány felolvasása közben a lelkész — tekintettel az 
egyház sanyarú helyzetére — az egy telek után járó földadót magára 
vállalta. 

A butyini német ajkú hivek az iránt folyamodtak, hogy a tót 
ajkuakkal egyenjogú tagokúi vétessenek fel; a lelkészszel való meg-
egyezésre "utasíttattak. 

A kifogásolt, mostanáig használatban levő rézkehely helyett 
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T. Knóthy Géza, uradalmi tiszttartó hívünk egy uj aranyozott ezüst 3. 
kelyhet ajándékozván ez alkalommal, az ajándékozónak kifejezett meleg 
köszönet mellett, utasíttatott az egyház, hogy az adományozónak 
nevét és az év számát az értékes kehelyre mielőbb rávésettesse. 

B i r d á t — 1. sz. 436. — 1839-ben egyetlen egy lieblingi hívünk 
telepedett itt le, mire utána egész családok Bulkesz, Verbász, Kis-Kér, 
sőt Szepességből is csakhamar követték és 1842-ben iskoláról is 
gondoskodtak, 1851-ben pedig lelkészt választottak. O Felsége 2000 
forintnyi kegyadománya és az országos kéregetésből begyült összegen 
szép imaházat, pap- és tanítói lakot s iskolatermet építettek. A jelen-
legi lelkész B i n d e r J e n ő csak is f. évi január hó óta — nagyon 
is szerény díjazás mellett — serényen és az Úrnak tetszőleg működik. 

Meghagyatott, hogy miután a dettai lánygyülekezetben, hol vagy 
120 evang. hivünk az elszakadás veszélyének van kitéve s az evang. 
gyermekek vallásban való oktatásáról nincs gondoskodva: a lelkész 
saját belátása szerinti időben és alkalommal látogassa meg és gondozza. 

Az anyák figyelmeztettek, hogy gyermekeiket tánczmulatságok 
alkalmával a korcsmába ne vigyék. 

A vadházasságban élők saját érdekükben mielőbbi törvényes 
házasságra való lépésre utasíttattak. 

L i e b i i n g e t — 1. sz. 3396. — Ezen hatalmas, virágzó község 
II. József császár alatt 1784-ben telepíttetett Némethonból. 1786-ban 
egyházzá alakult s első lelkésze Herrmann János volt. Terjedelmes 
monographiáját megírta és kiadta a mostani lelkész Z w a r i n y i E m i l 
a község és egyház alapításának 100-ik évfordulóján. Az ő érdeme, 
hogy mult évben egy negyedik népiskola 3500 frton épült s átalá-
ban az egyház s annak ügyei példás rendben találtatnak. Az általa sür-
getett és létesített szigorú ellenőrzés következtében gyarapodott nem-
csak az egyház jövedelme, de az önkéntes adakozások is szaporodtak. 
Az uj orgonára és iskolai czélokra 3700 frt gyűlt be; keresztelő kő-
és egyéb templomi szerekre 500 fr t ; más egyházak segélyezésére 
rövid idő alatt 421 frt. A 10 évig tartott visszavonást és pártosko-
dást, mely az egyháznak békéjét feldúlta és előmenetelét zsibbasztotta, 
a mostani erélyes és szorgalmas lelkésznek sikerült teljesen meg-
szüntetni s örömmel tapasztaltam, mily áldott egyetértéssel és jó 
kedvvel működnek közre a lieblingi hivek, hogy fáradhatlan lelkészü-
ket az egyház javára és felvirágzására szolgáló intézkedéseiben oda-
adólag segítsék. 

Meghagyatott, hogy az oltári edények évszámmal és a tulajdonos 
egyház nevével láttassanak el s hogy nemesebb érczből valókkal 
váltassanak fel. 

A fiatalságnak komolyan köttetett szivére, hogy a vasárnapi 
katechisátiókra szorgalmasabban járjon. 

V u k o v á t , — 1. sz. 501. Br. Ambrózy Lajos, nagykürtösi volt 
jobbágyait lehozatta lukinyi pusztájára 1811-ben s innét 1825-ben 
elköltöztek Vukovára, hol 17 telek földet kaptak a nagy-köveresi 
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8. vallás-alapítványi uradalomtól; s miután nemcsak nógrádmegyei roko-
naik, de más megyékből is többen hozzájok csatlakoztak, 1832-ben 
anyaegyházzá alakultak. 

Sajnosan tapasztaltam, hogy erkölcsileg és anyagilag hanyatlot-
tak. Több ezernyi adósság — részint a lelkész és a tanítói hátralékok, 
részint az egyenérték és tanítói nyugdíj czimén való — nehezedik 
ezen kis csoportra. 

Felül rá a lelkész M a t h e i d e s z K á r o l y és számos hívei közt 
szomorítólag megrendült a kölcsönös béke és bizalom. A papi-lak 
szánalmas állapotban van és nincs kilátás, hogy akár ez, akár álta-
lában az egyház, mint olyan jobb napokat lásson, míg a mostani 
viszonyok nem változnak. 

Meghagyatott, hogy a szt. edények az adományozás idejét és 
az egyház nevét kitüntető bevésett felirattal láttassanak el. 

Az egyház követeléseinek részletes behajtása az elöljáróságnak 
kötelességévé tétetett, valamint hogy az egyházhoz tartozó leányegy-
házak híveitől is az egyházi adót megkövetelje. 

A presbyterium kiegészíttessék és feleskettessék. 
A fiatal legények a katechisatióra járjanak, különben esketésük 

előtt 2 hétig a lelkész által oktattassanak. 
Általában pedig a mértékietlen szeszes italoktól való tartózko-

dásra komolyan utasíttattak. 
Végül nem hagyhatom említés nélkül, hogy a látogatott egy-

házakban a lelkészek által kezelt helyi levéltárak, anyakönyvek és 
egyéb hivatalos iratok a legszigorúbb s utánzandó példás rendben 
kezeltetnek. Ez leginkább erre erélyesen felügyelő főesperes, Kramár 
Béla érdeme. Ugyancsak ő az, a ki főesperesi hivatala mellett számos 
iskolában a körlelkészi fáradságos tisztet is végzi s a 600 • mér-
földön elterülő bánáti esperességben az egymástól távol eső, elszige-
telt egyházakba gyakran ellátogat s a jó rendre felügyel. Az ő 
tapintatos jóakarata és készsége, hivatalos eljárásomat kellemessé tette, 
valamint a lieblingi testvér Zwarinyi Emil, a ki a jegyzői tisztet 
végezte, úgyszinte az egyházak lelkészei és valamennyi hivek, kik 
mindnyájan a legszívesebb előzékenységgel s szeretettel fogadtak. 

Hálára köteleztek le gr. Bissingen Ernő úr, a ki Gattajáról 3 
egyházba fogatán vitetett s Buttyinban a Visitation személyesen részt 
vett; valamint a járási főszolgabirák Unger József, Schäfer Béla és 
Hollósy József urak, a kik ő nagysága Ormós Zsigmond alispán úr 
által tudósítva eljárásomról, ennek közreműködésükkel súlyt kölcsö-
nözni szívesek valának. 

Segédlelkészekké felszenteltem Risz Jánost, zólyomi esperességi 
és Dianovszky Jánost darázsi segédlelkészszé. H o l u b y V i l m o s t 
Csánkra; F u c h s z S á m u e l t Százda; S z l u k a J á n o s t Devicsére; 
H r i v n y á k S á m u e l t B.-Csabára; Miki er S á n d o r t , Beszterczére; 
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V a l e n t Á r m i n t Kis-Kőrösre; A l g ö v e r I s t v á n t Csalira; 3. 
D r o b a D á n i e l t Petrováczra; és J a u s z V i l m o s t mint budapesti 
hitoktatót. Értetik, hogy mindezek előzőleg a papi vizsgálatot letették 
az egyetemes papvizsgáló bizottság előtt. Chriastelyi Gyula, Morhács 
Márton es Schäfer Lajos a papi vizsgát sikeresen letette. 

Ő Felsége a borosznoki egyháznak 100 frtot, Salgó-Tarjánnak 
200 frtot, Horhátnak 100 frtot, Zolnának 100 frtot legkegyelmeseb-
ben adományozott. A központi gyámintézeti bizottság a felállítandó 
kerületi lányiskolára 50 frtot küldött, mely a b.-csabai bankban van 
elhelvezve. 

j 

Vérrokonságtól való fölmentvényeket a következőknek eszkö-
zöltem 1888-ban úgymint: Polgár Mihálynak 10 frt. Tomásik János-
nak 10 frt. Kalmár Mihálynak 10 frt. Héjjas Mihálynak 15 frt. Hesz 
Péternek 10 frt. Dr. Moravcsik Gyulának 10 frt. Pecznik Györgynek 
10 frt. Bensinger Fülöpnek 20 frt. Tó t Mártonnak 10 frt. Breznyiczky 
Mihálynak 10 frt. Stenger Ádámnak 10 frt. Weisz Vilmosnak 10 frt. 
Német Lajosnak 20 frt. Zahorecz Pálnak 10 frt. Babinka Jánosnak 
10 frt. Holik Györgynek 10 frt. Varga Jánosnak 10 frt. Zwolanek 
Mátyásnak 30 "frt. Jakus Pálnak 10 frt. Balog-Gyurian Jánosnak 
10 frt. Wallrabenstein Jakabnak 10 frt. Gazda Mihálynak 15 frt. 
Zajacz Istvánnak 10 frt. Heszler Jánosnak 10 frt. Franko Pálnak 
10 frt. Eliker Károlynak 20 frt. Schütz Jakabnak 15 frt. Kvasz György-
nek 20 frt. Klenovszky Mihálynak 10 frt. Klobusiczky Jánosnak 10 
frt. Kovács Józsefnek 10 frt díj mellett; összesen 385 frt. Az ezután 
való kamattal 390 frt 38 kr., mely összeget áttettem a kerületi özv-
árva intézet pénztárába. 

A Zsedényi-alapból a következő tanítókat részesítettem szorga-
lomdíjban: Pittner Pált, Lacziak Benőt, Kmettvi Mihályt, Graszel Józsefet, 
Sáling Gézát, Fuchsz Pált, Zoch Szaniszlót, Szuchovszky Sándort, 
Lacziak Mihályt, Hamel Adolfot. 

Az egyes esperességekből vett értesítéseket a következőkben van 
szerencsém előterjeszteni: 

Bács-szerémi esperesség. 
/ 

Ä) Halálozás: Pfeiffer István bulkeszi lelkész, Lelbach Adám, 
cservenkai felügyelő; Kolényi Gusztáv consist. ülnök; Kvacsala János 
petrováczi, Sztraka János petrováczi, Heinz Jakab ujbánovcei tanítók. 

B) Változások: Kottler Ot tó bulkeszi lelkésznek választatott. 
Langhoffer Károly volt bulkeszi helyettes lelkész Tarnóczára lelkész-
nek hivatott meg. Droba Dániel petrováczi segédlelkészszé lett, 

2 * 
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3. Szmiha Kálmán ó-kéri felügyelő lett. Tanítókká lettek: Garav Endre, 
Luzsa Pál, Medveczky Károly, Rusznyák Márton és Voda Endre 
Petrováczon, Mühl János O-Verbászon, Burg Károly Szeghegyen, 
Koleszár Pál Glozsánban, Fiedler János Sz.-Tamáson, Schrammel 
János Tisza-Kálmánfalván, Wolf Arthur Uj-Sóvén, Falkenburger 
József Ferencz-Józsefmezőn, Klein Mihály Szeghegyen, Korda József 
Uj-Bánovcén és Voda Pál Bingulán. 

C) Építkezések s áldozatok: Bingula tavaszszal iskolát építeni 
készül. Költségvetés 4000 frt. Gyűjtött az esperességben 140 frtot. 
Bulkesz beszerzett 2 drb oltárterítőt s egy betegkelyhet 250 forinton. 

Cservenka új orgonát csináltatott 4500 frton, 2 drb oltárterítőt 
szerzett 87 frton s egy archiv-szekrényt 40 frton. 

Glozsán a harmadik 4000 frtnyi iskolát nyitotta, s tanítóval 

(Pazua mellett) elhunyt tanítójának 25 frtnyi sírkövet állított, s özv. 
Nitz Katalin 2 aranyozott gyertyatartót ajándékozott. 

Neudorfi Uj-Bánovce egy harangot öntetett 122 frtért s harang-
lábat csináltatott 200 frtért. 

Járek templomát javíttatta, s meszeitette 400 frton. 
Kiszács orgonáért utolsó részletben 600 frtban fizetett, negyedik 

iskola,s két tanítólak felépítésére 60 ezer téglát csináltatott. 
O-Kér gyűjtött 200 frtot. Kiosztott 42 frtot. Épületek tatarozására 

fordított 96 frtot. Tégla beszerzésére 140 frtot. 
Kovil-Sz.-Iván templomépítési alapja kitesz 3032 frtot. Imaházát 

s a paplakot javíttatta s festette. 
Kucurán Göttel Frigyes s János fia négy nagy érczgyertyatartót 

vastag viaszgyertyával ajándékoztak, s hozzá még 40 frtot, hogy ennek 
kamatjából a szükséges gyertyák szereztessenek. Jótékony czélokra 
adott 37 frtot. 

Kulpin paplakját tataroztatta 150 frton. 
Lality két új iskolatantermet állított 2778 frton. 
Neudorf második iskoláját építette 4200 frton, új oltár feldíszí-

tésére költött 90 frtot. 
Palánka gyűjtött 337 frtot. Bucsko György két padot csináltatott, 

Medved János s Katalin gyertyákat, Czesznek Julcsa koszorút, Simon 
Dániel selyem oltárterítőt ajándékoztak. 

Uj-Pazuán Fink Mihály és Strecker György családja egy-egy 
diszes 16—16 gyertyás bronzcsillárt ajándékozott 100—100 frtnyi 
értékben, özv. Scheuer Rozália 2 drb fali 3—3 gyertyás bronzgyertya-
tartót ajándékozott 24 frtnyi értékben. Templomát alapostól renovál-
tatja 4000 frton. Kegyadományokban kiosztott 180 frtot. 

Petrovácz temploma főbejáratán 100 frtért üvegajtót csináltatott. 
Az oldalajtók egyikét Rusz János, másikát Kollár Mihály s Nveta 
Tamás 80—80 frtnyi költséggel csináltatták. Haubik Pál új orgona, 
s harang számára 100 frtot hagyományozott. A községi legelő fel-

szerzett 627 frtért. Uj-Bánovce 
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osztásakor lelkész 4, a tanítók 8 holdat kaptak használatba. Szegény 3. 
egyházak 200 írtnál többet gyűjtöttek Jeebel éhen. / • 

Tót-Fivnícza egyházépííletei javítására 60 frtot adott ki. 
Szeghegy orgonáját javította 320 frton. 
Szegény egyházaknak 80 frt adatott. 
Uj-Sóve taneszközökre adott ki 26 frtot, toronyóra javitásaért 

45 frtot, orgonáért 40 frtot, 47 frtért belső templomajtót csináltatott, 
28 frtért kelyhet. 

Szilbás templomadósságból 700 frtot törlesztett; oltárát, szó-
székét ékesen felszerelte. Csermák György négy gyertyatartót 63 
frtért vett. Fabók Pál oltárfeszületet 42 frtért. Oltárképet a lelkész 
nejével 108 frton szerzett. Hajadonok gyertyákra 12 frtot gyűjtöttek. 

Szurcsin harangalapja 400 frtot tesz. Mathernv István tanító 
díszes kézimunkával ellátott oltárterítőt ajándékozott. 

Tisza-Kálmánfalva 198 frtot rótt le harangadósságból 120 frtnyi 
költséggel bekerítette iskolaudvarát és kertjét, 60 frttal padlóztatta a 
tanítólakot. 

Torzsa új iskolaépítéséhez fog, mely czélra 400 frt készletben 
van. Iskolaházait javította s a paplakot festette. 

Uj-Verbász javításokra 657 frtot adott ki. Gyűjtésekben adomá-
nyozott 201 frtot. 

j 

Bánáti esperesség. 

A) M e g h a l t a k : Frint János, franczfeldi lelkész és kiérdem. 
bánáti főesperes. Kernuch Dániel nyug. temes-buttyini lelkész és ki-
érdemült alesperes. 

B) V á l t o z á s o k : Birdán Binder Jenő, Temes-Buttyinban Kiss 
Kálmán, Franczfelden Bohus Károly, Orsován Franz Ede lettek lel-
készekké megválasztva. 

F e l ü g y e l ő k k é lettek: Temesvárott felső-kubini Jeszenszky 
Béla nagybirtokos. Fehértemplomban Dr. Baszel Aurél tanár, Ó-Becsén 
Szegő Fülöp hivatalnok, Steierlakon Dorsch Emil főmérnök, Resiczán 
Knothy Gyula és dr. Király István. 

T a n í t ó k k á l e t t e k : Lieblingen Neubauer János eddigi ideigl. 
tanító véglegesítetett. Birdán ideigl. minőségben Kunz Jakab. 

C) É p í t k e z é s e k és á l d o z a t o k : T ó t - A r a d á c z temploma 
javítására 380 frtot fordított. E l i s e n h a i n templomhelyét 56 frt költ-
séggel bekerítette. A n t a l f a l v a temetőjének bekerítésére 500 frtot áldo-
zott. Ambrózy Mátyás és Gyula volt lelkészei sírkövére eddig már 
gyűjtött 150 frtnyi alapot 130 frttal gyarapította. Templomát 200 frt 
költséggel tataroztatta. A b e s z t e r c z e b á n v a i gymnasiumra az, egyház 
10 frtot, annak lelkésze Paulinyi Sámuel 20 frtot adományozott. Ó-Becse 
450 frt alaptőkét gyűjtött, az egyház nőtagjai Missury Nándorné 
és Schuhmacher Jánosné úrnők buzdítására 103 frtot adtak össze 



egyházi czélokra. B i r d a paplaka javítására 50 frtot, N . - B e c s k e r e k 
250 frtot fordított. K i s - S e m l a k tartozásából 328 frtot törlesztett. 
S t e i e r l a k templomának berendezésére 600 frtot, adóssága törlesz-
tésére 120 frtot fordított. N . - K i k i n d a a temetőház s paplakra 150 
frtot költött, beszerzett egy 160 frt physharmoniumot. A franczfeldi 
egyház Franczensfeldnek (Boszniában) 100 frtot adományozott. Volt 
lelkészének egy 100 frtos sirkövet emelt. M r a m o r a k egy 2000 frtos 
orgonát, három 3767 frtot érő harangot szerzett be s temploma be-
rendezésére eddig 288 frtot adtak össze a hivek. O r s o v a egyházi 
épületeire 124 frtot fordított. V e r s e c z 60 frtot adott ki paplaka javí-
tására. L ú g o s adósságából 100 frtot törlesztett, tanítólak javításra 
250 frtot adott ki. R e s i c z a egyházi épületére 223 frtot fordított; 
templomalapját 4184 frtra e m e l t e í / i i e b 1 i n g egy harangját átöntötte 
300 frt költséggel, egyházi épületeire 150 frtot költött, az egyház nőtagjai 
egy keresztelőkőre 150 frtot gyűjtöttek. P a n c s ó v á n a hivek 80 frtot 
adtak össze szegény gyermekek felruházása és az egyház szegényei 
felsegélyezésére. V u k o v a templomát 300, frtnyi költséggel javíttatta. 

D) S e g é l y e z é s e k , a d o m á n y o k : Az e l i s e n h a i n i leány-
egyház 895 frt segélyt gyűjtött s Cipó békés-csabai kegyes földmi-
velőtől 40 frtot kapott, a kincstártól pedig egy paplakhelyet és 10 
hold földet a lelkész részére. O - B e c s é n e k a polit. község évi 
250 frt subventiot szavazott meg. Ugyanannak Szichert Frigyes, a 
ki 25 ezer téglát már adott volt, újra 5 ezer téglát ajándékozott az 
építendő imaházra, Missuray Nándorné és Schuhmacher Jánosné úr-
nők szép oltárterítőt ajándékoztak az egyháznak. S t e i e r l a k a Guszt.-
Adolf egylettől 20 frt 58 krt; a missiói pénztárból 100 frtot kapott. 
T . - S z t - M i k l ó s n a k Cseszljár Pál egy iskolahelyet ajándékozott. 
O r s o v a a b. missiói pénztárból 300 írttal segélyeztetett, az atzen-
dorfi alapból 100 frtot, a coburgi nőegylettől 29 frt 44 krt kapott. 
K i s - S e m l a k n a k Hörtl Antalné 15 frt értékű oltár és szószék-
térítőt ajándékozott. L ú g o s az egyház javára rendezett tánczviga-
lomból 350 frtot, Chován Zsigmondné úrnőtől egy diszes oltárterítőt, 
a Guszt.-Adolf egylettől 29 frt 44 krt kapott. Sándorfalva a Guszt.-Adolf 
egylettől 59 frt segélyben részesült. R e s i c z á n a k a hallei főegylet 
67 frt 95 krt, a lipcsei központi egylet 116 frtot küldött. T e m e s -
v á r n a k a Leyritz Ignácz család egy 500 frt értékű csillárt, az egy-
ház nőtagjai egy 100 frtos templomszőnyeget ajándékoztak. L i e b -
l i n g n e k Grosz szül. Schärf Margit szép oltárterítőt, a coníirman-
dusok szép oltárszőnyeget ajándékoztak. Ugyanezen egyház tanítójának 
a vall. és közokt. minister 5 hold földet adományozott. A n . - k i k i n d a i 
egyház a missiói pénztárból 100 frtot, a Baldácsy-féle alapból szintén 
100 frtos adományban részesült, A t . - b e c s e i egyház 100 frtot 
kapott a missiói pénztárból, P a n c s o v á n a k a város templom-alapra 
32 hold földet 20 évi haszonélvezetre adományozott, A b á n á t i 
m i s s i ó i p é n z t á r a Gusztáv-Adolf egylettől 590 frt 72 kr. ado-
mányban részesült. 
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Barsi esperesség. 3. 

A) M e g h a l t a k : Szellemi Mihály nemes-kosztolányi lelkész, 
korának 83-dik, hivataloskodásának 46-dik évében. 

B) V á l t o z á s o k : Bodó Lipót 22 éven át az esperesség fel-
ügyelője, Kosztolányi Aurél 17 éven át világi jegyzője és ügyésze, 
Sárkány Dezső egyházi jegyzője lemondtak hivatalaikról. Megválasz-
tattak: Raab Károly esperesnek, Kosztolányi Sándor esperességi fel-
ügyelőnek, Schleifer Ármin egyházi, Bodó János világi jegyzőnek, 
Belcsák László esperességi pénztárosnak, dr. Kaszaniczky Kálmán 
ügyésznek. 

Lelkészszé választatott Bázlik Pál Nemes-Kosztolányban; Pfitzner 
Sándor fakó-vezekénvi felügyelő lemondott, Körmöczbányán Priviczky 
Ede választatott másod ügyelőnek, ugyanott a kántor-tanító Hermély 
Győző a városi polg. iskolához ment át; Léván Szánik Ernő válasz-
tatott tanítóvá. 

C ) É p í t k e z é s e k és á l d o z a t o k : K ö r m ö c z temploma és 
paplaka bádogtetőzetét újra festette 183 frtnyi költséggel; K o s z t o -
ld n y templomára uj ablakokat készíttetett s a paplak melléképületeit 
újból fedette 66 frtnyi kiadás mellett; L é v a az épületek javítására 
s a temető rendbentartására 90 frtot fordított; S z el ez s é n y szinte 
javításokra 63 frtot adott ki; V e z e k é n y paplaktelkét uj kerítéssel 
látta el 80 frtnyi kiadás mellett, kamat fejében 124 frtot fizetett; 
F a r n a d templomát, tornyát s iskoláját javította 770 frtnyi költséggel. 
Ezen áldozatok összege 1376 frt. 

D) S e g é l y e k és a d o m á n y o k . Körmöczbánya a rendes évi 
1208 frt 80 kron kivül kapott a várostól 183 frtot a fenti javításra. 
1889. jan. 1-től díjazza a város a községi elemi iskola ev. hitoktatóját 
is 100 frttal. Adakoztak: Schluch Ferencz 5, Soltész Mihály 5, 
Mutnyanszky- Mar. 2, Meyn Ot to 6, Wagner Antónia 2 frtot. A 
konfirmáczió alkalmával: É)ohmányi József 4, Rakovszky Imre 5, 
Groszmann János 5, Kupecz János 2, Moravcsik Károly 2, Kuka 
Pál 2, Tóth Jenő 5 frtot s Ploy Károly négy értékes oltárgyertyát. 
— Karaba Katalin (r. k.) 2 oltár-, Semeráth Lajos csillárgyertyát. 

A «Zpevnik»-bizottságtól érkezett 10 énekeskönyv, melyeknek 
bekötésére s két magyar énekeskönyv beszerzésére (szegény gyer-
mekeknek ajándékoztattak) több gyermekbarát 7 frt 30 krt adott. 
— Urbanovszkv Ida úrnő ajándékozott egy erüst poharat és ezüst tálczát, 
melyek abetegek úr vacsorájához lesznek felhasználhatók. — Klobusiczky 
Ede egyházi gondnok az oltári kereszt alá egy csinos talapzatot s a diszes 
gyászlobogóhoz póznát adott. A Bada-család ez évtől fogva ellátja a 
supplikansokat lakással és élelmezéssel, mi által az egyházi pénztár évi 
10—11 frtnyi kiadástól kiméltetik meg. — K o s z t o l á n y b a n töb-
ben ajándékoztak gyertyát. — L é v a megkapta a várostól évi 100 
frtját; Pazar Károlytól, Kubik Györgytől és Trnka Máriától oltár- és 
csillárgyertyákat, az utóbbitól 1 frtot is; a felügyelő Belcsák László 
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3. a vizsga alkalmával jutalomkönyveket osztott ki; Leidenfrost László 
a lelkész földjeit szívességből miveltette meg. — V e z e k é n y n e k 
adományoztak: Pfitzner Sándor felügyelő 5 frtot, Spatay N. 1 frt 
50 krt, Zajacz András lelkész 10, Golian György 2, Jezerniczky 
Lajos 5, Priviczky István 20, Jakobey Vilmos 6 frtot, Szilágyi N. 
50 krt, a bányaker. gyámint. 47 frt 18 krt, a G. A. egylet 20 frt 
57 krt, többen gyertyát. — Gyertyát kapott F a r n ad is. Ezen ado-
mányok képviselnek körülbelől 1700 frtot. 

Békési esperesség. 

A) H a l á l o z á s : A m.-berényi tót egyház tanítója, B r ó z i k 
Gusztáv, 33 évi buzgó munkálkodás után, 1888-iki okt. 24-én hunyt 
el; Fazekas-Varsándon nyugalomba lépett tanító J e s z e n s z k y f. é. 
márcz. l - j én szenderült jobblétre. 

B) V á l t o z á s o k : A p a t e t e k püspök úr egyik káplánját, Gá l ik 
Mátyást választotta lelkészeül. Ugyanezen egyház első felügyelőjéül 
ottani nagybirtokos nsgos S o l y m o s y Lajos urat volt szerencsés 
megválaszthatni. A bánfalvai egyház B a k a y Péter úr személyében 
új felügyelőt választott. B e r é n y b e n néhai Brózik G. iskolájába 
K e m é n y Károly léptettetett elő; ennek helyébe volt helyettes tanító 
G a z s o Pál lett megválasztva, ezébe pedig S z r n k a István szarvasi 
tanyai tanító meghíva. — S z e n t e s e n S á l i n g Géza beteges tanító 
segédjeül P a l k o v i c s Mihály tanító-jelölt lett alkalmazva; B . - C s a -
b á r a Michnay Mihály tanító mellé G a á l János tanító-jelölt volt 
adva; ugyanott az elhalt Frnda Mihály helyébe a régibb szőlőkbe 
megválasztatott tanítónak M i c h n a y M. volt segédje P e c s e n y a 
István; a d o b o z - m e g y e r i iskolába a lemondott Botyánszky János 
helyére M a z a n Pál lett megválasztva. — A b . - c s a b a i a l g y m n á -
s i u m n á l vallástanítással megbízatott S a g u l y János, a nőneveldé-
ben pedig és az iparos iskolában L e s z i c h László s. lelkészek. — 
S z a p á r y - l i g e t i íiliális ideigl. tanító T o m á s o v s z k y György 
évközben eltávozott. — E s p e r e s s é g i t i s z t v i s e l ő k ü l a követ-
kező 6 évre részint megerősíttettek, részint újonnan választattak az 
elnökségen kívül, mely most nem esett választás alá, még pedig 
jegyzőkül: Petrovics Sámuel és Gajdács Pál egyh., Urszinyi János és 
Mikolay Mih. világi részről; körlelkészekül: Linder Károly, Schulcz 
Jenő, Thomay József és Hrdlicska Károly; pénztárnokul: Csermák 
Kálmán; pénztári felügyelő bizotts. tagokul: Csörfölv Lajos, Povázsay 
Mih. és Horváth Béla; számvevőül: Gajdács Pál; gyámintézeti elnö-
kül: Korén Pál és Povázsay Mihály, jegyzőül: Horváth Béla; főgymn. 
tanács tagjaiul az esp. elnökségen kívül: Haan L., Csermák K., Har-
sányi S., Veres J., Koren P., Petrovics S., Mojzsik L., Glatz A., 
dr. Chrenka D., Kemény M., Székács Istv., Tavaszi F., Hrdlicska K., 
dr. Laurovics J., Urszinyi J., Vidovszky J., dr. Zsilinszky Endre, 
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Haasz S., Sárkány J., Haviár D., id. Mikolay Mih., Pól D., Dancs B., 3. 
Sziráczky J., Pásztori G., dr. Szlovák P., Ponyiczky M., tanárok közül: 
Benka Gy., Delhányi Zs., Chovan K., Miliálíi J., Moravcsik G.; — 
esp. népiskolaszék tagjaiul az esp. elnökségen és a 4 körlelkészen 
kívül: Benka Gy., Benka P., Németh L., Bella J., Frint L., Nyemecz J., 
Gajdács P., Gál D., Nóvák D , Koren P., Molnár Gy., Ritter J., Hor -
váth B., Vencs J., Chovan V.; esp. építészeti bizotts. tagjaiul: Haan L. 
elnöki, a. Sztraka Ernő, Bulla S., Zsilinszky M., Németh L. és Lin-
der K.; -7- esp. ügyészül ujabban megerősíttetett Haviár Dániel. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : A l b e r t i egyh. alaptőkéjét 
1140 frtra növelte; épületeinek javítására 145 frtot költött. A m b r ó z -
ia Ív a iskoláját 55 frtnyi kiadással tataroztatta. A p a t e l e k templom-
és iskolaépítésből maradt tartozásaiból törlesztett 360 frtot. Takarék 
magtárával kapcsolatosan egyes buzgó hívek adományaiból «új harang-
alapot» létesített. A r a d templom-alapja 1524 frt 35 krral, templom 
felszerelési alapja 52 frt 76 krral, segélyalapja 9 frt 7 krral, Luther-
alapja 12 frt 24 krral szaporodott, mely négy rendbeli alap 11,750 frt 
11 krt képvisel. B á n f a l v a új templomot és tornyot épített mint-
egy 16,500 frt költséggel. T . - B á n h e g y e s az egyh. hivatalnokok 
kertjeit 120 frt kiadással bekerítette. M.-B e r é n y , tót egyház, gyűjtés 
és ajándékozás útján bevett egyh. czélokra 144 frt 98 krt, Máiint 
János örököseitől 50 frtot. M.-B e r é n y , német egyházban az építendő 
új templomra néhány buzgó egyháztag 190 frtot gyűjtött. B . - C s a b a 
a központban, a régi iskolák helyén új diszes épületet építtetett 
három tanteremmel; a trháni tizedben új magyar iskolát építtetett; 
ugyanott a régi roskadó félben levő tanítói lak újból felépíttetett; 
Láng Guszt. tanító laka egy szobával bővíttetett, összesen 11,351 frt 
53 kr. költséggel. T . - F ö l d v á r iskolájában Friedland-féle vaskályhát 
35 frtért állított fel; térképeket szerzett 14 frton, a paplak telkét új 
kerítéssel ellátta és különböző javításokra kiadott 139 frt 85 krt. 
G y o m a tűzvész által elpusztult templomát 11 ezer frt költséggel 
reconstruálta. T.-K o m l ó s kegyadományokban bevett 203 frt 80 krt. 
M a k ó épületeinek javítására költött 121 frt 33 krt. N a g y l a k o n 
a toronyóra javíttatott 300 fr ton; központi iskolájánál új ablakok csi-
náltattak 245 fr ton; adósságából törlesztett 750 fr t ; templom- és 
toronyjavítási alapra gyűjtött 1800 frtot. O r o s h á z á n a Székács-
család atyjoknak, néhai Székács Józsefnek emlékére, a községtől 
északra fekvő pusztáján diszes sírboltot építtetett, és az egyháznak 
500 frtot adományozott; másoktól bevett az egyház 272 fr tot ; sze-
gény iskolások részére begyült 45 frt; községi szegények részére 
59 frt 20 kr. P i t v a r o s önkéntes adakozásokból bevett 328 frt 
76 krt. S z a r v a s templomát belül kiigazíttatta, meszeitette, orgonáját 
hangoltatta 1069 frt kiadással; ezen templomot 100 éves jubileum 
alkalmából a nők 140 frtért, diszes csillárral és oltárterítő vei 
ékesítették fel, az egyház presbyterei egy nagyobb 240 frt értékű 
csillárra gyűjtöttek; két tagja az egyháznak egy 60 frt értékű oltári 
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3. feszületet ajándékozott, mások más adományokkal emelték a templom 
diszét. Néhai özv. Thúry Jánosné a piaczon lévő értékes házát az 
egyháznak magyar iskolára hagyományozta; özv. Rafinszky Károlyné 
pedig 100 frtot hagyományozott iskolai ösztöndíj-alapnak. Kegyes 
adományokban bevett még 137 frt 62 krt. Epületeinek javítására 
mintegy 800 frtot fordított. K o n d o r o s leány egy ház 278 frton 
harangot vett, melyre már 150 frt gyűlt be; egy kisebb harangot 
pedig a Pozdech József-féle harangöntő czégtől, illetőleg Thúry 
János örököstől ajándékul kapott 150 frt értékben; haranglábat állított, 
melyhez fát Bolza Antal gróftól és Dérczy Antaltól kapott; egy köz-
napi oltárterítő a nők gyűjtéséből szereztetett; csináltatott magtárt, a 
paplakot körülkerítette mintegy 250 frt kiadással; Kovács János 
szarvasi lakos isk. czélra 65 frtot adományozott s mások egyéb ado-
mányaikkal járultak a keletkező egyház szükségleteinek fedezéséhez. 
S z e g e d kegyadományokból bevett 29 frt 53 krt; Keinczel József 
4 aranyat adott az egyháznak, Szoffke Károly Sylvester-estén gyer-
tyákkal látta el a templomot. Épület-javításra és vízvezetékre 47 frt 
64 krt költött. S z e m l a k egyik iskoláját padlóztatta, új padokkal, 
kettős ablakokkal és vaskályhával ellátta 720 frt költséggel; Lukács 
János tanítónak fizetését 30 frttal emelte; 600 frt tartozását törlesz-
tette ; kegyes asszonyok az oltárt feldíszítették két darab múszőlő-
tőkével 16, és egy diszes oltár-szőnyeggel 25 frton. S z e n t e s e n 
Szilágyi Sándorné, szül. Szametz Julianna az oltárra 6 drb feldíszített 
gyertyát, Stahlberg némethoni ev. prépost a lelkészi alapra 7 frt 
82 krt, egy r.-kath. özvegy nő a templomalapra 60, ugyanerre Molecz 
Lajos^ magyar államvasutak ellenőre Budapestről 40 frtot ajándékoz-
tak. Épületjavításra 100 frtot költött; a tanító segédjét havi 8 frttal 
díjazta. C s é p a fiókegyház új imaházat, iskolát és tanítói lakot épít. 
N . - S z . - M i k l ó s harangállványát 1072 frt 39 kr. költséggel felépítette, 
mihez helyben 848 frt 56 krt gyűjtött. F . - V a r s a n d templ. alaptőkéjét 
824fr t 43V2 krra növesztette; Édelsheim-Gyulay Lipót bárótól 20 frtot 
kapott; tartozásából törlesztett 220 frtot, "kamatba fizetett 120 frtot. 
H . - M . - V á s á r h e l y épületjavításra kiadott 105 frt, orgonáját átala-
kíttatta 600 frt költséggel, mely czélra egyesektől 120 frt gyúlt be. 

D) V e t t a d o m á n y o k , t e t t s e g é l y e z é s e k : A l b e r t i 
Czerovszky Pipis Ilonától 40, Tószegi Györgytől 10 frtot kapott; 
kiosztott segélyekben 11 frt 50 krt. A m b r ó z i a I v a lelkészének a 
volt 5 hold föld helyett évi 60 frt kárpótlást biztosított. A p a t e l e k 
a gyámintézettől 50 frtot kapott; nsgos Solymosy Lajos egyh. fel-
ügyelő úr levéltárnak való szekrényt szerzett 16 frton, Kovács Ján. 
tanító pedig az iskolába alkalmas asztalt adott. C s a b á r ó l egy név-
telen jótevőtől 2 frtot kapott. B á n f a l v á n a k az új templomra 5 frt 
60 krt küldött. A r a d Bánfalvának 15 frtot gyűjtött; tápintézeteknek 
kiosztott 24 fr tot ; 15 szegény fiút téli ruhával teljesen ellátott; az 
aradi első takarékpénztártól szegény iskolásokra 40 frtot kapott. 
B á n f a 1 v a uj templomára újabban adakoztak: B.-Csabán 266 frt 44 krt, 
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a m.-berényi tót egyházban 80 frt 81 krt, ugyanott a német egyháznál 3. 
59 frt 9 krt, a m.-berényi ev. ref. egyh. 12 frt 29 krt, a gyomai egvh. 
28 frt 10 krt, szarvasi 173 frt 5 krt, bánhegy esi 12 frt, csépai fiókegyház 
6 frt 64 krt, kondorosi fiókegyház 5 frt, szegedi egvh. 6 frt 80 krt, 
szemlaki 36 frt, apatelki 5 frt 50 krt, h.-m.-vásárhelyi 21 frt 40 krt, 
csorvási leány egyház 20 frtot, esp. gyámintézet 40 frt 56 krt, kerül, 
gyámintézet 47 frt 29 krt, Epstein János mózes-vall. földbirtokos 
25 frtot, Thomay József körlelkész 2 frtot, Szalay Andr. urad. ispán 
5 frtot, Lányi Gusztávné Szarvasról 1 frt, Bakay Péter földbirtokos 
200 frtot, Jurenák Imre földbirt. 100 frtot, dr. Chrenka Dániel 100 frtot. 
Bevett az egyház e czélra adományokban 2007 frt 50 krt. Templom 
szentelés alkalmára helyi nők az oltárt feldíszítették 105 frt 57 kr. 
gyüjtelékből; négy oltári gyertyát egy r.-kath. férfi adott; toronyóra 
szereztetett 500 frton, mihez a helyi férfiak valláskülönbség nélkül 
járultak; a toronygomb feltételi költséget, 35 frt 20 krt, a helyi nők 
állíták elő szintén valláskülönbség nélkül; villámhárító 137 frton sze-
reztetett be; a templomba három diszesb padot, uri nők számára, 
50 frt értékben csináltatott dr. Chrenka Dániel, Oravecz László pres-
byter és N. N. B á n h e g y e s n e k Jánovszky János presbyter 200 frtot 
hagyományozott. B . - C s a b á n szegény egyházak gyűjtöttek 465 frtot; 
középisk. supplicansok az egyháztól kaptak 37 frtot. K o m l ó s kegy-
adományokban kiadott 96 frt 20 krt. M a k ó a helyi ipar- és keres-
kedelmi társulattól az iskola javára 20 frtot kapott; középiskolákra, 
templomokra adott az egyház 5 frt 30 krt. N a g y l a k egyházaknak 
könyöradománykép adott 85 frtot; supplicánsok gyűjtöttek 115 frtot. 
O r o s h á z á n supplicánsok 173 frt 5 krt gyűjtöttek; a budapesti 
prot. árvaháznak 22 frt 50 kr. küldetett; egyéb jótékony czélokra 
kiadatott 22 frt. P i t v a r o s több egyház és iskola segélyezésére 
34 frt 40 krt fordított. S z a r v a s tápintézeteknek és szegény egy-
házaknak adott és gyűjtött 645 frtot. S z e g e d szegény egyházaknak 
és gymnasiumoknak supplicánsok révén 23 frt 50 krt juttatott. 
S z e m l a k jótékony czélokra kiosztott 25 frtot. S z e n t e s alum-
neumokra és szűkölködő egyházaknak az egyház és közönsége 52 frt 
25 krt adtak ki. N.-Sz.-M i k 1 ó s harangállványára az esp. egyházak-
ban 223 frt 83 krt gyűjtött. A Gusztáv Adolf-egylettől 60 frt segélyt 
kapott. F . - V a r s á n d jótékony czélokra kiadott 20 frt 79 krt. 
H . - M . - V á s á r h e l y tápintézetekre 6, egyéb jótékony czélokra kiadott 
40 frtot. C s é p a ő Felsége legkegyelmesebb adományából 150 frtot 
kapott. 

Budapesti esperesség. 
A) Halálozások: F u c h s G u s z t á v a magyar-német egyház 

főgondnoka; dr. H u n f a l v y J á n o s , a budai egyház felügyelője és 
esperes, iskolabizottság tagja; Z s i g m o n d y V i l m o s , S z v o b o d a 
F e r e n c z , dr. W a g n e r J á n o s tekintélyes tagjai a magyar egy-
háznak. B e n k á r D é n e s , a váczi egyház felügyelője. 
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8. B) Változások: A m a g y a r-n é m e t egyház közös felügyelőjéül: 
B ü s b a c h P é t e r ; főgondnokul: S t e p h a n i L a j o s . Tanodai 1-ső 
felügyelőül: dr. K r á 1 i k L a j o s , tanodai Il-od felügyelőül: dr. 
V e t s e y I s t v á n . Iskolai gondnokul: id. P e e z A r m i n , syndikus-
nak: Z s i g m o n d y J e n ő részint újból, részint újonnan választattak 
meg. A m a g y a r e g y h á z n á l felügyelőül: F a b i n y G y u l a ; 
gondnokul: B e l i c z a y B é l a ; jegyzőül: P o s s e r t G y u l a . 

A n é m e t e g y h á z n á l gondnokul: F r i e d e n l i e b i F r i t z 
H u g ó , B e r e c z k y S á n d o r , K a c z i a n J á n o s és K l a a r F ü l ö p 
hitoktatók véglegesíttettek. Segédhitoktatónak meghivatott J a u s z 
J á n o s V i l m o s . A s z l á v e g y h á z n á l felügyelőül: dr. M a t u s k a 
P é t e r ; gondnokul: K n y a s s k ó G y ö r g y ; jegyzőül: M o r v a J á -
n o s . A b u d a i e g y h á z n á l felügyelőül: dr. A n d a h á z y L á s z l ó ; 
gondnokul: dr. S z t e h l o K o r n é l ; jegyzőkül: H u n f a l v y G é z a 
és H o r n y á n s z k y V i k t o r . 

A v á c z i e g y h á z n á l : A felügyelői tisztet ideiglenesen G e r -
z s e l y i V i l m o s végzi, — T e r r a y I s t v á n ottani tanító, állomá-
sát a Brassómegyében fekvő a l s z ö g i leányegyház tanítói állomásá-
val cserélte fel, kinek helyébe az egyház egy évi próbaév mellett a 
b á t h i , hontmegyei egyház okleveles segédtanítóját, L i p t á k E n d r é t 
hívta meg. 

É p í t k e z é s e k : A m a g y a r - n é m e t egyháznál több iskola-
terem alakíttatott át, s az egész iskolaépület javíttatott. A t ó t e g y -
h á z templomának belseje tataroztatott, berendeztetett, s templomi 
karzat emeltetett benne és 16 változatú, legújabb szerkezetű orgona 
szereztetett meg, nemkülönben a templom külseje is stylszerúen 
több ezer forintnyi költségen kijavíttatott. 

C) S e g é l y e z é s e k , k e g y a d o m á n y o k , h a g y o m á n y o k : 
A m a g y a r - n é m e t e g y h á z n a k a főváros kultusz czélokra 2100 
frtot, iskolai czélokra 3000 frtot, hitoktatási czélokra 4000 frtot és 
az új templomépítésre 50,000 frtot szavazott meg. K é l e r N a p o -
l e o n presbyter egy iskolai teremben amerikai parkettet rakatott, 
V á g h y G y u l a a könyvtárt több értékes könyvvel gazdagította, 
dr. W a g n e r J á n o s a gymnasiumi tanárok fizetésének feljavítására 
20,000 frtnyi hagyományt tett. L u z s a S á m u e l a templomépítési 
alap javára 500 frtot, F u c h s G u s z t á v a közös egyházi pénztár 
javára 2000 frtnyi, a nyugdíjintézeti alap javára 500 frtnyi hagyo-
mányt tett; özvegy K u n d V i l m o s n é az iskolai alap javára 200 
frtnyi, R ö k k S z i l á r d az egyházi pénztár javára 50 frtnyi hagyo-
mányt tettek, F á b r y P á l 17 darab pesti magyar kereskedelmi bank 
részvényei ez évben mentek át az egyház korlátlan tulajdonába. 

Az új templomépítés czéljára eddig 110,573 frt 27 krnyi tőke 
lett aláírva, melynek közel fele része az egyház pénztárába tényleg 
be is folyt. A G1 o s i u s - A r t n e r K a r o l i n a - f é l e alapítványból az 
1888. év végéig 117,645 frt 83 kr. folyt be. A m a g y a r e g y h á z -
b a n azon egyháztagok adományaiból, kik a magyar egyház külön 
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jövedelmeinek gyarapítása végett bizonyos évi összegek fizetésére 3. 
magukat irásbelileg kötelezték, befolyt 350 frt 25 kr. A magyar egy-
ház szegényei számára összegyűlt 60 frt 75 kr. 

A n é m e t e g y h á z n á l : a S c h n e i d e r házaspár 1000 frtot, 
özv. Kund Vilmosné 200 frtot, Hermann József 50 frtot hagyomá-
nyozott; Kühn Walter 100 frtnyi alapítványt tett. A s z e g é n y 
a l a p h o z járultak: Schneider Zsuzsánna 50, B. R. 5, B. J. 20 frttal. 
A k i h á z a s í t á s i a l a p í t v á n y h o z járultak: F u s z e k T i v a d a r 
és P a t a k i József 100—100 frttal. A s z l á v e g y h á z n a k a fővá-
ros rendes évi segély czímén kultusz és iskolai czélokra 2000 frtot 
adott, valamint a mult évben rendkívüli segélykép megszavazott 
5000 frtot is folyóvá tette. Ugyanezen egyház új orgonájára S c h n e i -
d e r Z s u z s a n n á t ó l 100 frt, özv. C s i z m á z y Z s u z s a n n á t ó l 
50 frtot kapott. Kisebb összegekben az egyháztagok különféle czé-
lokra 160 frtot gyűjtöttek. 

A b u d a i e g y h á z n a k : a főváros egyházi és iskolai czélokra 
1000 frtot és hitoktatói czélokra 1000 frtot adott. Az egyesült 
takarékpénztár az iskolai alapnak 50 frtot, özv. K i s s F e r e n c z n é 
2 darab újpesti takarékpénztári részvényt 96 frt értékben és özv. 
G a a l F r a n c z i s k a 50 frtot hagyományozott. A lelkész szegény 
iskolás gyermekek felruházására 571 frtot gyűjtött, melyből karácsony 
estéjén 407 frt 73 kr. értékű ruha stb. kiosztatott, a maradék az 
iskola-alap javára kamatoz. 

Az ó - b u d a i e g y h á z a Dunagőzhajózási társaságtól 100 frtot, 
az esperességi gyámintézettől 24 frt 16 krt kapott. 

A v á c z i e g y h á z a Gusztáv Adolf egylet által 486 frt 3 kr., 
a gyámintézet által pedig 82 frt 30 kr. segélyben részesíttetett-

A r á d i l e á n y e g y h á z temploma s iskolája javára a nmélt. 
ministerium által engedélyezett könyöradományok gyűjtéséből 1369 
frt 12 kr., a br. Baldácsy-alapból 100 frt, s a gyámintézettől 12 frt, 
összesen tehát 1471 frt 11 kr. folyt be. 

Irodalom; A m a g y a r - n é m e t egyház gyülekezet közös ügyeire 
vonatkozó szabályzatát nyomtatásban kiadta. Megjelent első izben a 
« H i t o k t a t ó i t e s t ü l e t » évi értesítője. Valamennyi esperességbeli 
egyház kiadta újévkor évi jelentését, B a c h á t D á n i e l a Luther-
társasági tót naptárt szerkesztette; S c h o l z G u s z t á v az árvaházi 
német naptárt az 1890-dik évre. 

Honti esperesség. 

A) H a l á l o z á s : draskóczi Laszkáry Miklós volt pribeli fel-
ügyelő, Zmeskall Kálmán volt derzsenyei felügyelő; Wengericzkv 
Andrásné, szül. Belohorszky Amália papözvegy, az esperességnek 
hagyományában is egyik jóltevője. 

B) V á l t o z á s o k : Alesperesnek választatott Schmidt Lajos 
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3. százdi, egyházi jegyzőnek Seffarovszky János kis-csalomjai, pénztár-
noknak Stur Károly pribeli lelkész; Bernáth Sándor körlelkésznek a 
báthi, Holéczy János a teszéri, Szabó Gyula az alsó-bozóki körben; 
a törvényszék alelnökének Dacsó Pál, közbiráknak Rákóczy Sándor, 
Vajda Pál, Holuby Adolf csanki és Zathureczky Sámuel dacsolami 
lelkész; a tanítók közül Almán Dániel. Az iskola-bizottság tagjai az 
összes körlelkészek, a világiak részéről beválasztattak tagokul: Zmes-
kall József, Laszkáry Pál, Vajda Pál, Bernhardt Adolf, Buocz Lajos, 
s a tanítók közül: Almán Dániel. A fegyelmi bizottság következő-
képen alakult: Elnökség az esper. felügyelő s a főesperes; beválasz-
tattak a világiak részéről Heincz Hugo és Gyura Adolf, a lelkészek 
közül Dedinszky József és Gerengay Pál s Jezsovics Károly tanár. 

' A gyámintézeti bizottságba megválasztattak elnökségül az alesperes 
s Dacsó Pál, egyházi részről tagja valahány körlelkész, világi részről: 
Zmeskall József, Solcz Gyula, Laszkáry Pál, Vajda Pál, Bernhardt 
Adolf, Rákóczy Sándor, Buocz Lajos és a tanítók közül Almán Dán. 

Felügyelővé lett Derzsenyén a megboldogult Zmeskall Kálmán 
helyébe Kiszely János báthi jegyző. Tanítókká lettek Hársas-Terény-
ben: Bothár Lajos volt derzsenyei tanító; helyébe lépett Mayer János 
volt bagyani tanító, ennek állását elfoglalta Bartoss Gusztáv volt 
bácsfalusi tanító és helyére megválasztatott Czebányi Lajos volt 
dobronai segédtanító. 

C) É p í t k e z é s : Felső-Almás javításokra fordított 73 frtot. Ba-
gonya a templom födésére költött 180 frtot.Bagyan—.Bakabánya javí-
tásokra kiadott 85 frtot, Báth javításokra kiadott 171 frt 73 krt. Beluja 
a templom födésére fordított 136 frtot. Börzsöny: Templom, pap- és 
tanítólakra 159 frt 54 krt. Csali-Apova. Csalomja. Csank: Javításokra 
42 frt 20 krt. Cseri: Uj paplakra 1605 frtot. Dacsolam: Javításokra 
kiadott 3 frt 66 krt. Darázsi. Derzsenye. A derzsenyei egyházépületek 
javítására fordított 40 frt 1 krt. Semberen hasonlóra 23 frt 50 krt. 
összesen 63 frt 51 kr. Devicse—. Drienó—. Hodrusbánya, 6 frt 45 krt. 
Ledény javításokra költött 19 frt 10 krt. Lissó. Javításokra költött 
29 frtot. Egyházas-Maróth Szúdon fiókegyházában az imaház fedeté-
sére fordított 40 frt. Közép-Palojta : Építkezésre fordított 92 frtot. 
Prandorf: Építkezésre költött 126 frt 96 krt. Prencsfalu. Pribel. Felső-
Rakoncza: A templomépítési tartozás törlesztésére kiadott 1675 frt 
59 krt. Százd: Az iskolaudvar bekerítésére adott 16 frtot. Selmecz: Egy-
házi épületek javítására 342 frt 83 krt, az alsó iskola építésének 
befejezésére 1735 frtot; kereszt megaranyozására 354 frt 5 kr; összesen 
2431 frt 88 krt. Szuchány : Az iskola padlóztatására költött 150 frtot. 
Hársas -Terény—. Teszér: Gazdasági épületek s orgonajavításra 105 frt 
80 krt. Összesen: 7212 frt 42 krt. 

D ) K e g y a d o m á n y o k , s e g é l y e z é s e k , h a g y o m á n y o k : 
Felső-Almás. Gabonában kapott 60 frtot. A templom díszítésére 50 frtot. 
Bagonya: Egyesektől kapott 7 frtot. Bagyan—. Bakabánya: A Luther-
alapra, melynek kamataiból a szegény iskolások tankönyvekkel lát-



tatnak el, kapott 215 frtot. Báth—. Beluja: Weinert Erasmus kereske-
dőtől kapott oltárterítőt 20 frt. ért.-ben. A G. Adolf-egylettől pap-
lakra 30 frt 98 krt. Paplakra gyűjtött összesen 562 frt 27 krt. Bör-
zsöny—. Csali: Orgona-alapul kapott a községi elöljáróságtól 100 frtot. 
Apován gyűjtött torony- s harangalapra 600 frtot. Csalomja: Az 
egyházbeli nőktől kapott díszes oltár- s szószékterítőt 80 frt. ért.-ben. 
Csank: Winkler János felügyelőtől 5; Majláth Imrénétől 1 frtot, 
Kasszánétól 1 frtot, N. N.-től 1 frt 10 krt, Keviczky Samutól 
50 krt., Tunak János földmívestől 10 frtot. Janoviczky Mihályitól 
6 frtot. Gyekiszky Jánosnétól 5 frtot. Tunák Jánostól 2 pár gyertyát 
4 frt értékben. Az ifjúsági tánezvigalmakból befolyt 15 frt. Ösz-
szesen: 57 frt 60 kr. Cseri. Uj paplak építésére gyűjtött 850 frtot. 
Dacsolam: A hívektől kapott az egyház 83 frt 40 krt , s Bába-
szék segélyezésére adott 6 frt 52 kr t : 89 frt 92 kr. Darázsi 
Tretyi-vretyi társaság adományozott 20 f r t , a tanító jövedelmét föl-
emelték a hivek 60 frttal: 80 frt. Derzsenyén a községi elöljáróság 
adott 2 frtot. Sember kapott Zatyka Annától 5 frt., Kolik Páltól 5 frt., 
nsgos Jakabffy István képviselő úrtól 40 friot, összesen 50 frt. Devicse. 
Drienó.— Hodrusbánya: A selmeczi takarékpénztártól kapott 15 frtot, a 
kincstári bánya-társládából 10 frt., a leideni G. Adolf-egylettől 67 frtot, 
összesen 92 frt. Ledény: Az elöljáróságtól s egyesektől 16 frtot, bír-
ságokból 24 frt 48 kr. templomalapra, segélyezésre fordított 7 frt 
56 krt. Lissó: Nsgs Sembery Imréné diszes oltárterítőt 20 frt. ért.-ben 
Kiiment Mih. s társai ugyanily oltárterítőt 15 frt. ért-ben Szlanina M. 
a templom udvarának bekerítésére áldozott 50 frt. Drienka Mihály s 
társai ugyan e czélra adtak 17 frtot, összesen 102 frt. Egyh.-Maróth. 
Az egyháznak adott Paulovicz János 3 frtot, Janovicz János 2 frtot. 
t. Schmidt Gy. neje halála évfordulóján 10 frtot. Gvurkovicz Pál 1 frtot, 
Adósság törlesztésére fordított 53 frtot, segélyezésekre 9 frtot, ösz-
szesen 78 frt. Közép-Palojta: Adakozásokból befolyt 57 frt 73 kr. 
Prandorf: Készpénzbeli adományokban kapott az egyház 14 frt 25 krt, 
egy Tranoscius-féle énekeskönyvet 2 frt, egy kék oltár s szószék-
terítőt 10 frt. ért.-ben és özv. Abram Andrásnétól egy 205 frt értékű 
ezüst s megaranyozott oltárfeszületet. Összesen 231 frt 25 kr. Segé-
lyezésekre kiadott 15 frt 45 krt. Prencsfalu: Segélyezésekre kiadott 
9 frt 30 krt. Pribel—. Felső-Rakoncza: Tek. Vajda Pál felügyelő ado-
mányozott 50 frtot, tek. Buocz Lajos 3 frtot, tek. Ivánka István 
10 frtot, Ruttkay Malvina kisasszony 3 frtot, tek. Kappel Pál 5 frtot, 
t. Haan Sándor s neje 1 frt, t. Winkler József 5 frtot, t. Nedeczky 
Gusztáv 4 frtot, özv. Nedeczky Bertalanné 1 frtot. t. Nedeczky Zsig-
mond 10 frtot, mélt. Ivánka Oszkár 5 frtot; összesen 97 frt. Százd: Az 
ipoly-szakálosi fiókegyház templomának befedetésére adományozott 
tek. Plachy Gyula ottani felügyelő úr 100 frtot, a százdi felügyelő 
pedig tek. Zmeskall István úr megajándékozta a templomot 8 águ 
szép csillárral (30 frt) s bele való gyertyákkal (2 frt 50 kr.), ösz-
szesen 132 frt 50 kr. Selmecz: Az áldozatokból befolyt az egyház 
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3. javára 203 frt 35 kr. Az egyházi cselekményekkel járó oltárdiszítés 
után 34 frt, a takarékpénztártól 125 frt, a népbanktól 20 frt, a 
bányászok társládájából 30 frt, br. Mednyánszky-féle iskolai alapít-
ványból 7 frt 75 kr. A bányakincstári u. n. lisztalapból 400 frt, a 
stefultói tekéző-társulattól 36 írt 7 kr., gyűjtés útján kapott a templom 
kereszt megaranyozására 383 frtot o. é., összesen 1239 frt 17 kr. — 
Szuchány: Az orgonaalapra kapott nsgos Dacsó Pál úrtól 10 frtot, 
Benyik János földmívestől ugyanazon czélra 5 frt, összesen 15 frtot. 
Hársas - íe rény: Az egyháznak adományozott Afra György merei 
gondnok 4 frtot, s Lauko István szolga 1 frt 50 krt, összesen 5 frt 
50 kr. Teszér: Laczlav János az egyház javára adott 9 frtot, Bencsok 
János 3 frtot, a fiatalság 2 frt, összesen 14 frt. Udvarnok* A patkósi 
uradalmi malom birtokosaitól kapott 6 kila búzát az egyház 18 frt 
értékben. A megboldogult nt. Wengericzky András hagyatékából 
alapítványképen 500 frtot, összesen 518 frt. Főösszeg 5469 frt 17 kr. 

Nógrádi esperesség. 

I. H a l á l o z á s o k : Bodiczky Endre szennai és Molitorisz János 
turopolyai lelkészek, Gröhner Ádám szinobányai, Laczkó Pál száraz-
brézói és Bodiczky Pál bisztricskai tanítók a jobb létre szenderültek. 

Zbell Lajos gutái tanító nyugalomba vonult. 
II. V á l t o z á s o k : Bodiczky Sámuel ozdini lelkész Szennán, 

Ozdinban Biszkup Béla esp.-segédlelkész, Banczik Sámuel turicskai 
lelkész Turopolyán, Turicskán pedig Pohánka Géza a.-esztergályi 
s.-lelkész választattak meg lelkészekül. Egyházi felügyelőkül válasz-
tattak: Szennán Beniczky Árpád, Závadán pedig Kossaczky Oszkár 
körjegyző, Száraz-Brézó helyettesül egy évre Laczkó Jánost, Guta 
Péter Jánost hivta meg rendes tanítóúl. Kossáry János eltávozása 
után Losoncz-Apátfalván Kostyál Mihály lupocsi, Lupocson pedig 
Klinczkó Lajos pápocsi tanító alkalmaztattak tanítókúl. Bánkon Kraj-
csovics István segéd-tanítónak hivatott meg. 

III. E p í t k e z é s e k : Zahorán a templom kivűl—belül kimeszel-
tetett 130 frt költséggel; Balassa-Gyarmat iskoláját javíttatta 223 frt 
költséggel; Alsó-Esztergály szintén iskolát javított 100 frt költséggel; 
Felső-Esztergály 517 frt értékű harangot szerzett; Zsihlaván a tanítói 
laknál uj gazdasági épületek emeltettek 327 frt kiadással; Szügy 
templomának tetőzetét 400 frt költséggel javíttatta; Alsó-Bodonyban 
a templom tornya 250 frt, a paplak 300 frt költséggel javíttatott; 
Bánk 139 frtot adott ki a paplak javítására; Felső-Petény pedig a 
templom javítására 230 frtot; Szirák az egyházhivek önkéntes adomá-
nyaiból befolyt 1500 frt költséggel, templomát cseréppel fedette be, 
iskoláját pedig 150 frt költséggel javíttatta; Dengeleg templom s 
paplak javításához fogott s e czélra házhelyenkint 40 írtjával adóztatta 
meg hiveit; Dobrocson istálók fedettek 200 frt, paplakon pedig cse-
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lédszoba padlóztatott 30 frt költséggel; Túricskán a pap és tanítói lak 3. 
uj ablakokkal láttatott el 90 frt, egyházi szekrény vétetett 10 frt 
kiadással; Nagylam iskolát javított 70 frt ; Felső-Sztregova szintén 
24 frt költséggel; Sóslehota templomot épít; Poltár a paplak javítá-
sára 30 frtot adott ki; Losoncz egyik iskoláját javíttatta 1779 frt 
kiadással; Tamasi iskoláját uj padokkal látta el 130 fr t ; Berzencze 
a tanterembe uj kályhát állíttatott 18 frt költséggel; Lentvora, Libercse 
iskolát javított, amaz 100, emez 80 frt kiadással; Závada a templom 
s parochia javítására 200 frtot adott ki; Luczin iskolát javított 
130 frt költséggel; Salgó-Tarján paplakra gyűjt; Szécsény templomot épít. 

IV. K e g y a d o m á n v o k: A balassa-gyarmati úrnők 110 frt értékű 
takaróval ékesítették fel az oltárt, Zahorán a kőmivesek templommesze-
lési béröket (12 frt) az egyháznak ajándékozták, nagyt. Simkó Frigyes 
lelkész úr a zahorai oltárt újíttatta 25 frt költséggel, Nagykürtösön Cse-
miczkv Károly úr 5 frtot osztott ki a szorgalmas tanulók között, 
Farkas Alajos egyház-felügyelő úr a tanterem javítására 12 frtot 
adott, Nagv-Sztráczinban nagys. Csemiczky Károly úr a tanonczok 
között 4 frtot osztott ki, Zsihlaván a gazdasági épületek költségeihez 
327 frt 56 krral járultak a hivek, az igás és kézi napszám czímén 
pedig 150 frtot adtak, Kis-Zellőn Ivánka György úr a tanulóknak 
4 frt 32 krt, nagys. Prónay Elek úr szintén 4 frtot adott, Alsó-
Esztergályon Kubányi Lajos úr a magyar nyelvben legjártasabb tanuló-
nak 1 frtot, Nándory Sámuel boldogult bakói földbirtokos a szügyi 
egyháznak 200 frtot hagyományozott ugy, hogy fele az egyház 
szükségeire fordíttassék, másik felének kamatait 2/3-ad részben a lel-
kész, %-ad részben pedig a tanító élvezze, Bánkon és Nógrádon 
Veres Ernő egyház-felügyelő úr a tanulóknak 4 frt 20 krt adott, 
Szirákon gr. Degenfeld Lajosné a templom-szentelés alkalmából egy 
értékes oltárterítőt, a sziráki hölgyek ugyanakkor 4 szép gyertya-
tartót ajándékoztak, a vizsgák alkalmával gr. Degenfeld Lajosné 19 
magyar uj testámentomot és 5 frtot, Veres József szolgabíró úr 
4 irtot, egy tanügybarát 4 frtot, Komjáthy Anzelm k. tanfelügyelő 
úr 4 magyar énekes könyvet osztottak ki a szorgalmas tanulók között, 
Vanvarczon Dessewffy Ot tó egyh. felügyelő úr 4 magyar uj testá-
mentomot 5 magy. énekes könyvet, Rudnay Józsefné 4 magy. énekes-
könyvet, Veres József szolgabíró úr 2 frtot, Kovács Bertalan körjegyző 
10 drb 25 krost, dr. Hannover Miksáné úrnő 50 krt, Jenes Zoltán 
segédjegyző 50 krt, ajándékoztak vizsgái jutalmakra! A Zelenka 
Dániel-íéle alapítvány kamataiból 2 magy. énekeskönyv és 50 kr. 
adatott a magyar nyelvben leginkább kitűnt 3 tanulónak, Málna-
patakán Kuchinka Géza úr 700 drb téglát adott a paplak javításához, 
Lónyabányán egyesek egy kannát az úrvacsorához (50 frt) aján-
dékoztak, Túricskán 5 frt értékű oltárterítőt vettek, Kantorák Istvánné 
pedig 8 frt értékű két oltárcsokrot adott, Kornán és Rónyán Gáber 
Gusztáv felügyelő úr 1—1 frttal jutalmazott 8 szorgalmas tanulót, 
Uhorszkán Szentiványi Farkasné úrnő a magyar nyelvben legjártasabb 
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3. tanulónak 1 frtot, több szorgalmas növendéknek pedig '20—20 krt 
adott, Nagylamon Tornyos Anna 20 frtot, egy névtelen pedig 29 frt 
56 krt adott az oltárra, Frecska János 1 frtot, Lábát Pál szárazbrézói 
biró 5 frtot, Hanulay János körjegyző 3 frtot, Lénhárd János 9 frtot, 
nagyiami és szárazbrézói hajadonok 2 frtot adományoztak az egyház-
nak. Offertoriumból begyült 29 frt 10 kr., Szennán Lénhárd 
György 3 frtot adott a templomra. Offertorium: 11 frt 28 kr., Felső-
Sztregován egyes hivek adománya: 7 frt 73 kr., Felső-Tiszovnyikon 
egyes hivek adakozásából bejött: 20 frt 97 kr., Lesten pedig 25 frt, 
Losoncz-Apátfalván egy tanügybarát a növendékek közt 2 frt és 
8 drb 25 krost osztott ki, Nagyfalun Fialka György 2 frtot, Kálnón, 
Nagyfalun, Berzenczén ifj. Bartholomeidesz Gyula felügyelő úr 1—1 
bibliát és 2—2 magyar uj-testámentomot adott a magyar nyelvben 
jártas tanulóknak, Cseh-Brézón egy 17 frt 66 kr. értékű fekete oltár-
terítőt vettek, Losonczon az egyházi évi illeték megváltása czéljából 
hagyományoztak: Radvánszky Piroska Kochné 100 frtot, Horenyiczky 
Ferencz 100 frtot, Ruszkay György 500 frtot, Sztolár Károly 400 frtot, 
Margócsy Mária, özv. Gittler Danóné 50 frtot, Keller Sámuelné 
sz. Kabzán Erzsébet 100 frtot, Thoman Lajos 200 frt értékű földet, 
Draskóczy József és Sztroeteniczky Erzsébet nevére gyermekeik 200 frtot, 
Drottner sz. Schráder Sámuelné 40 frtot, a szegény gyermekek tan-
díj pótlékáúl az egyházi nőegylet 42 frtot, az egyházi segélyző férfi-
egylet pedig 60 frtot adott. Ezeken felül a vizsgák alkalmával néhai 
Keller Sámuel és neje alapítványából 6 egyházi énekeskönyv, egy 
ismeretlenül maradni kivánó úrhölgy adományából két példány Ida 
néni gyermekmesék és Hoffmann-féle 50 kis mese, továbbá egy 
tanügybarát ajándékából 22 drb erkölcsi irányú könyv, több tanügy-
barát részéről különféle gyermekirodalmi könyvecskék osztattak ki 
a leánynövendékek között, egy iskolaszéki tag 6 régi ezüst húszast, 
Vankovics Danó úr pedig 1 frtot adott a szorgalmas növendékek-
nek, Balassagyarmaton a vizsga alkalmával szintén jutalmak osztattak 
ki a szorgalmas növendékek között és pedig 5 frt a Bozó Domján-
féle alapítványból, 4 drb magy. énekeskönyv nagyt. Simkó Frigyes 
lelkész úr, 3 frt pedig Kövv Tivadar felügyelő úr ajándékából. Maskován 
dr. Bogdán Tivadar felügyelő úr 10 frtot adott az egyháznak, Luczinban 
a község 1 30 frtot iskola-építésre, Sámsonházán J. Okolicsányi Gyula 
felügyelő úr toronyórára 10 frtot, a növendékeknek pedig 10 drb 
uj-testámentomot ajándékozott, a Szécsényi-templomra adakoztak: 
Paulinyi Dániel 5 frt, Pongrácz Matild 10 frt, Glósz Gyuláné217 frt 
48 kr., Szabó János 5 frt, Árvay Pálné 1 frt, Jancsó István 5 frt, 
Rákóczy Ferencz 15 frt, Hajzer jánosné 1 frt, Kollega Józsefné 2 frt, 
Kollega Géza 2 frt, Szabó Károly 40 frt, Simon István 5 frt, Kompan 
István 5 frt, Csernák Andrásné 3 frt, Sugár Andrásné 5 frt, Paczel 
Jánosné 3 frt, Koninka János 10 frt, Pokorny Pál 100 frt, Agner 
István 1 frt, Szojka Emil 20 frt, br. Nyáry Jenő 5 frt, Kaszner Lajos 
5 frt, Dániel Pál 2 frt, egyetemes gyámintézet 49 frt 90 kr., Pohánka 
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István né 2 frt, Matula István 3 frt, Faska Géza 5 frt, Koncsek Dávid 3. 
2 frt, Vincze Péter 5 frt, Varjú Károly családja 5 frt, Korony Mihály 
10 frt, Oravecz Márton 2 frt, Ruzsinszkv István 10 frt, Ruzsinszky 
Mihály 5 frt, Jurák János 1 frt, Gabulya Mihálv 3 frt, Gusztáv-Adolf 
egylet 86 frt 71 kr., Molnár Borbála 1 frt," Pokornv Pál 10 frt, 
Zsivora Gizella, György és Elvira 3 frt, Perlik János 1 frt 80 kr., 
Majoros Mihály 1 frt, Kompan István 5 frt. A salgó-tarjáni ev. egyház 
felsegélésére adakoztak: a lipcsei Gusztáv Adolf egylet: 175 frt 
20 kr., bányaker. ev. gyámintézet 47 frt 20 kr., mászingeni G. Adolf 
egylet 44 frt 21 kr., Gregersen Guilbrand Bpestről 25 frt, S.-tarjáni 
takarékpénztár 20 frt. breznóbányai ev. egyház 20 frt, Hedrich és 
Strausz bpesti gyárosok 20 frt, Fuchs Gusztáv Bpestről, Dessewffy 
Ot tó felügyelő úr, br. Vay Miklós főrendiház elnöke, Horváth Dezső 
Bpestről, Hagenmacher úr Bpestről, özv. Szontagh Ferenczné, Szlo-
boda Ferencz kúriai biró, szentesi ref. egyház 10—10 frtot; Kunczt 
János felügyelő 5 frt 50 kr. králocz-kormosói egyház 5 frt 50 kr., 
Mészáros Mihály szeghalmi ref. gondnok 6 frt 60 kr., ratkói ev. egy-
ház 3 frt 50 kr., abelovai ev. egyház 2 frt 35 kr., egyházas-radóczi 
ref. egyház 2 frt 35 kr., révkomáromi ev. gyámintézet 6 frt, Scholcz 
Emil matejóczi ev. felügyelő úr, Gregus S. Budapestről, br. Hoch- 
meister Frigyes, Valtersdorfer Vilmos, hódmező-vásárhelyi ref. egy-
ház, Szeberényi Andor ev. lelkész, Irsay József e. felügyelő, Stessel I. úr 
Bpestről, Szloboda János, vadosfai ref. egyház, Gregersen Guilbrandné, 
börvélyi ref. egyház 5—5 frtot. Petelen Sámuel gyári munkás, ivánka-
falvai ev. egyház, kuczurai ev. egyház, osgyáni ev. egyház, Szvaty 
ev. felügyelő, Szontagh Pál főrendiházi tag, Grossman Adolf 
Gregersen Hugó, N. N. 3—3 frtot; Odor Rudolf Budapestről, 
resiczai ev. egyház, uhorszkai ev. egvh., Szűcs Mihály ref. gondnok, 
Koralszky Lajos gymn. igazgató, Bethlendy István r. gondnok, dr. 
Láng Frigyes e. felügyelő, bánhegyesi ev. egyház, hódmező-vásár-
helyi ev. egyh., Franczisczy Lajos egyh. felügyelő, Kubinyi Gusztáv 
felügyelő, Okolicsányi Gyula felügyelő, zámolyi ref. egyh., kassai ev. 
egyh., dr. Rexa Pál Budapestről, Gvarmaty Károly ref. gondnok, 
Jeszenszky Sándor kutassi kasznár, rima-szombati takarékpénztár, 
Gregersen Nikolai, tótaradáczi ev. egyh. 2—2 frtot; radnóti ev. egyh. 
1 frt 70 kr., kölesei ev. egyh. 1 frt 40 kr., nemesdölki egvh. 1 frt 
45 kr., dévicsei ev. egyh., pacséri ev. egyh., Liberda György, Túrón 
József 1 frt 50 krt.; Szilágyi Márton, kisbabóti ev. egyh., beledi 
ev. egyh., Hrabovszky István felügyelő, N. N., prandorfi ev. egyh., 
Kövesy János felügyelő, Jering Károly felügyelő, kétvi egyházhivek, 
Makoviczky Péter felügyelő, gerjeni ref. egyh., Róth Ádám felügyelő, 
Kurcz József felügyelő, szalk-sz.-mártoni ref. egyh., Kis Péter ref. 
gondnok, Sooky Dávid ref. gondnok, tarczali ref. egyház, batonyai 
ev. egyh., Nagy Dániel egyh. felügyelő, Horváth M. ref. lelkész, sze-
remlei ref. egyh., tiszabodi ref. egyh., Matuska N. egyh. felügyelő, 
kocsi ref. egyh., Blahunka Ferencz, Michelisz Izidor ev. lelkész, Csi-
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. dor K. egyh. felügyelő, nagyfalusi ref. egyh. 1 — 1 frtot, füzesgvar-
mati ref. egyh., sárkeresztúri ref. egyh., fürészi ev. egyh., Horváth 
János ev. lelkész, Nagy S. ref. lelkész, városhidvégi ref. egyh., Halka 
János ref. lelkész, Haán J. és tiszabodi ref. lelkész 50—50 krt. Fay 
Albert úr iskolai könyvekre 10 frtot, Komjáthy Anzelm k. tanfel-
ügyelő úr pedig 100 drb Gönczi-féle Abc és «Jő könyvek» czimű 
gyermek-olvasmányokat küldtek. Az ez évi kegyadománvok összege: 
4852 frt 64 kr. 

Pestmegyei esperesség, 

A) H a l á l o z á s o k : Az apostagi körben. A p o s t a g o n a régi 
jó öreg, ő Felsége által is érdemkereszttel kitüntetett Szirotka József 
tanító, ki 53 éven át áldásosán működött, D u n a e g y h á z á n Szlo-
bodnyik János, a felső osztályok tanítója, tért meg az örök nyugo-
dalomba. Az aszódi körben. A s z ó d o n , illetőleg Pribelen, a halott 
ipánál, Stúr Károly lelkésznél, a szünidőt töltötte, hirtelen halállal 
kimúlt Sramkó Mihály gymnasiumi tanár. A kis-kőrösi körben. K i s -
K ő r ö s ö n a halál angyala két kitűnő tanítónak, a 74 éves Ugrik 
Józsefnek, ki 43 éven át működött a tanítói pályán és fiának, a 
31 éves Ugrik Kálmánnak, ki 10-ik éve tanítóskodott, oltotta ki 
áldott életét. 

B) V á l t o z á s o k : Esperességi felügyelővé br. P o d m a n i c z k y 
Géza választatott. Az apostagi körben. A p o s t a g o n Gemziczky 
Géza működik, mint segédtanító. K i s - H a r t á n Wenk Károly alkal-
maztatott segédlelkészül. Az aszódi körben. A s z ó d o n Paulik János 
segédlelkészszé választatott. D o m o n y b a n Fogler János leköszönt 
felügyelő helyébe dr. Szalay Sámuel gödöllői kir. közjegyző, alfél— 
ügyelőül, a zsidói leányegyházban külön hatáskörrel, Gosztonyi 
Miklós választatott meg. Ugyancsak Domonyban a Kis-Kőrösre távo-
zott Szeitleben Lajos helyett Droppa Ede választatott segédtanítónak. 
A csomádi körben, B o t t y á n a Lapujtőre távozott Endreffi Béla 
helyett Kardos Pált választotta tanítójának. F ó t h a leköszönt Kund 
Pál Lajos helyett dr. Vetsey István pesti ügyvédet hívta felügyelői 
székébe. R á k o s - P a l o t a boldog emlékezetű Marosy Károlyt Kaas 
Ivor báróval pótolta a felügyelői széken. U j - P e s t a Bikácsra távo-
zott Reich Sándor helyett ifj. Geduly Lajos tokaj-s.-a.-ujhelyi missiói 
lelkészt választotta meg. A kis-kőrösi körben. K i s - K ő r ö s ö n a 
Kecskemétre távozott Kéler Gyula segédtanítói állomását a domonyi 
segédtanító, Szeitleben Lajos foglalta el. Az elhalálozott Ugrik József 
kántortanítói állomására Káváról Záboji Béla rendes tanító hivatott 
meg. A boldogult Ugrik Kálmánt ideiglenesen Kolbenheyer Vilmos 
gymnazista helyettesítette. V a d k e r t e n az eltávozott Schrammel 
János helyére segédtanítóul a harkai Dávid Béla választatott. A pilisi 
körben. P i l i s e n Holéczy Zsigmond segédlelkészül, Droppa Dániel 
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segédtanítóul alkalmaztatott. A l b e r t i r ő l Csorba (Strba) János segéd- 3. 
lelkész Pozsonymegvébe, Királyfára rendes lelkésznek választatott. 

C) É p í t k e z é s e k : Az acsai körben. Á c s á n a templom kime-
szelése, ajtók festése, ablakredőnyök vétele 200 frtba került. E r d ő -
k ü r t h iskolajavításra 40 frtot költött. Majd iskolája leégett. Az újjá-
építést 800 frt költséggel megkezdette. Ehhez volt megtakarítva 
120 frtja, a biztosító-intézettől kapott 384 frt 50 krt. T ó t - G y ö r -
k ö n az orgona 30 frt költséggel javíttatott. K i s u j fa 1 u n templom 
és torony kívül-belül vakoltatott és meszeltetett, a torony zöldre 
festett ablakokkal láttatott el, a templom bejáráshoz lépcsőzet épít-
tetett, a mi mind az egyháznak mintegy 300 írtjába került. Az 
apostagi körben. A p o s t a g 179 frtot fordított épületek javítására. 
D u n a e g y h á z a az iskolai épületek jó karban tartására 137, K i s -
a p o s t a g 22, K i s - H a r t a 178 frtot költött. Az aszódi körben. 
A s z ó d o n a templomot Podmaniczky Ilona kisasszony 200 frttal 
zsindelyeztette. A czinkotai körben. C z i n k o t a temploma tatarozá-
sára 1Ö0 frtot fordított. P é t e r i iskolatermét 130 frttal átalakíttatta, 
paplakát 90 frttal kerítette. M e n d e 100 frton kibővítette a tanító-
lakást, M a g l ó d paplakát 158 frttal tatarozta, iskolán és tanítólakon 
89 frttal több újítást tett. A csomádi körben. C s o r n á d o n a torony-
tető újonnan építtetett föl, a toronyablakok redőnyökkel láttattak el s a 
templomba üvegajtó készíttetett 600 frt kiadással. F ó t h templomát 
belül meszeitette 40 frtért, egyéb épületeit javíttatta 30 frt költség-
gel. A templom bástyájának csinosítására 80 frt önkénytes adomány 
folyt be. R á k o s - P a l o t a két tanteremmel s két tanítói lakással új 
iskolát építtetett 6000 frt költségen. Ú j p e s t e n a paplakás szobái 
25 frt költséggel kifestettek. A kecskeméti körben. K e c s k e m é t 
templom és egyházi épületek jó karban tartására 200 frtot fordított. 
C z e g l é d javításokra 112 frt 13 krt, temető csinosításra 56 frtot 
költött. S z e l e templom- és paplak javítására 182 frtot, iskolajaví-
tásra és tanterem kibővítésre 66 frt 82 krt adott ki. F a r m o s 30 frttal 
javíttatta egyházi épületeit. A kis-kőrösi .körben. V a d k e r t e n a 
tanítólak düledezett istállója 180 frt költséggel helyreállíttatott. A 
pilisi körben. G y ó n ó n az iskola és a paplak 85 frt költséggel 
javíttatott. 

D) A d o m á n y o k : Az acsai körben. Á c s á n Prónay Dezső br. 
a templómjavításhoz 30 frttal járult. Az orgona javára tartott piknik, 
mely Prónay Gábor báró engedelmével kastélyában rendeztetett, 
50 frtot jövedelmezett. Fölülfizettek rá Majtényi István 3, Hornyánszky 
Pál 10 frtot, 2 írtjával pedig Moravcsik Mihály, Cser vénák Károly, 
Kilián Ármin, Török Józsefné, Kampanek János, Jeszenszky Antalné, 
Jamriska Lajos, Bakó János, Brankovics József, Fényes Lajos, Valles 
Károlvné, végül 1 írtjával Konyári Pál, Szlatényi Ede, Laczkovics 
Győző, Orbán Lajos, Melczer Gyula, Zsoldos János, Miklósi János, 
dr. Micsinay Ferencz, Jochman Gábor, Szilárd János. A magyar 
nyelvben kitűnt tanulók közt 4 csabai magyar énekeskönyv osztatott 
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3. ki. Arvaházra gyűlt a két vizsgán 3 frt 25 kr. E r d ő k ü r t h ö n 
35 csabai magyar énekeskönyv szereztetett, melyre adakoztak 2 frtot 
Wilcsek Ede gr. 1 írtjával Komjáthy Gyula, Melczer Gyula, 20 krjával 
Havjár János, Proxa János, Mlinárcsek János. Ezenkívül Proxa János 
és neje 8 szál gyertyát vettek az oltárra. Ugyanarra a czélra Marcsek 
Ilonka kisasszony 4 szál gyertyát virággal díszítve, Gutyán Pál 
3 virágtartót ajándékozott. Arvaházra a két vizsgán 1 frt 44 kr. 
gyűlt. C s ő v á r o t t az árvaházi gyűjtés 1 frt 49 krt tett. P e n c z e n 
tanítólakra 350 frt gyűlt. A selmeczi biblia-egylet 1 bibliát és 20 
új-testamentomot ajándékozott. Kozáky Dániel kath. úr néhány szor-
galmas tanulót pénzzel és palatáblával jutalmazott. Arvaházra 1 frt 
24 kr. adomány folyt be. T ó t - G y ő r k ö t Prónay Gábor br. 27 csabai 
magyar énekeskönyvvel ajándékozta meg. Horváth Dénes kath. föld-
birtokos 50 ölnyi földterületet adományozott az egyháznak, míg neje 
az oltárt két diszes virágtartóval ékesítette föl. Arvaházra gyűlt 87 kr. 
K i s ú j f a l u oltárára egy ismeretlen 2 szál gyertyát ajándékozott. Az 
egyház az iskolás gyermekek használatára 20 palatáblát és 200 irkát 
vásárolt. Arvaházra gyűjtött 39 krt. Az apostagi körben. A p o s t a g o n 
a takarékpénztár 20 frtot adott tankönyvekre. Ugyanazon takarék-
pénztár ugyanazon czélra D u n a e g y h á z a és leányegyháza isko-
láinak ugyancsak 20 frtot, maga az egyház 24 frtot adományozott. 
Dunaegyháza községe az egyháznak a harmadik iskolai épület elő-
állításához 1000 frtot ajánlott föl. K i s - H a r t á n néhai Trencsényi 
Dániel kis-hartai jegyző hagyományából 3 arany osztatott ki a magyar 
nyelvben legjobb előmenetelt tett növendékek között. Az aszódi kör-
ben. A s z ó d o n Podmaniczky Ilona kisasszony 30 iskolás gyermeket 
teljes téli ruhával látott el. S ugyanannyit a vizsga alkalmával jelen-
tékenyen megjutalmazott. I k l a d o n gr. Ráday Gedeon özvegye 
10 frtot osztott szét a jelesebb tanulók között. D o m o n y a mis-
kolczi nemes egyháztól egy 4 m. magas, 2 m. széles Krisztus fel-
támadását ábrázoló diszes oltárképet kapott 500 frt értékben. László 
Zsigmond minist, tanácsos 10 frtot, dr. Szalay Sámuel felügyelő 
5 irtot adományozott jutalomkönyvekre. E czélra fordíttattak Pod-
maniczky Levente báró 200 frtos alapítványának kamatai is. Z s i d ó n 
mélt. Gosztonyi Jánosné ösztöndíjul évenként adandó 3 aranyat 
tűzött ki. A czinkotai körben. C s ö m ö r két harangot 800, a hívek 
a legnagyobb harmadikat 700, összesen 1500 frt értékben öntettek. 
P é t e r i n Földváry Miklósné Kubinyi Amália orgonaalapra 100 frtot 
adott. A hívek oltárterítőre 40 frtot adakoztak. Földváry Elekné, 
gr. Teleky Julia egy szép kehelyterítővel ajándékozta meg az egy-
házat s ezenkívül 10 frt értékű könyveket osztott szét vizsgái jutal-
mul a gyermekek között. M e n d é n iskolai czélokra Havas Pál 
33 frt 39 krt, a község a vadászati pénztárból 8 frtot adott. Rá k o s -
K e r e s z t ú r o n Bulyovszky Lilla az iskolás gyermekeknek karácsonyi 
ajándékul 30 frtot ajándékozott. Baar János-féle ösztöndíjban három 
gyermek 5—5 irtonként részesült. Holzspach kavicsbánya-tulajdonos 
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az iskolára 100 frtot adományozott. A csomádi körben. F ó t h n a k 3. 
új felügyelője dr. Vetsey István 100 frtot ajándékozott. Tóth György 
27 «Vasárnap)) czimü füzetet osztott vizsga alkalmával a szorgalmas 
tanulóknak. Ú j p e s t n e k ő Felsége 500 frtot, a győri egyh. 5 frtot, 
a hodrusbányai ,2 frt 70 krt, özv. Walter Sámuelné 50, Szopóczy 
János 2, Götz Ágoston és Szakács Jánosné 1 — 1 frtot adományoz-
tak. A kecskeméti körben. K e c s k e m é t Hering Sándor és Forgács 
Lidia hitestársak hagyományából egyházi czélokra 100 frtot örökölt, 
jótékony czélokra pedig kiadott 38 frt 35 krt. C z e g l é d tanszerekre 
66 frt 17 krt, jótékony czélokra 107 frt 58 krt fordított; kapott 
pedig a takarékpénztártól szegény iskolásgyerekek javára 10 frtot, a 
jótékony nőegylet részére 25 frtot, egyesektől 32 frt 33 krt. Két fél 
által sírhelyért fizetett 20 írttal temetőalap kezdeményeztetett. A kis-
kőrösi körben. K i s - K ő r ö s vizsgák alkalmával az árvaházra gyűjtött 
7 frt 70 krt, őszi általános gyűjtéséből juttatott ugyancsak az árva-
háznak 11 frtot, a gyámintézetnek 7 frtot, a Leopoldiánumnak 
3 frtot, az esperességi gyámegyletnek 11 frtot, az aszódi algymna-
siumnak 10 frtot, a lövői képezdének 8 frtot. Kapott pedig az első 
dunavidéki takarékpénztártól 40 frtot, melynek 2/3 részén a konfir-
mansok közt magyar bibliákat, í/3 részén a tanulók közt jutalmul 
dr. «Luther Márton élete» czimü műveket osztott, dr. Borsay Sándor 
városi orvos egy aranyat adott jutalmul a 6-ik fiúosztályban két leg-
jobb énekes gyermeknek. Jeszenszky Lajos Budapestről 140 frt értékű 
keresztelőmedenczét ajándékozott az egyháznak. K a s k a n t y ú n az 
iskolában az árvaházra 82 kr. gyűlt. V a d k e r t e n ugyan e czélra 
3 frt 70 kr. jött össze. Az első dunavidéki takarékpénztár 10 frtot 
adományozott a magyar nyelv tanulásában leginkább kitűnt tanulók 
jutalmazására. A pilisi körben. B é n y é n e k dr. Patay József felügyelő 
irattárul egy szekrényt ajándékozott. I r s á n Irsay József felügyelő az 
egyháznak általa adományozott föld után százalékul kivetett 26 frtot 
az egyház helyett kifizette. 

E) A l a p í t v á n y o k : A czinkotai körben. C z i n k o t a Luther-
alapját 200 frttal növelte s igy ez ma 950 frtig áll. A csanádi kör-
ben, B o t t y á n tanítói alapja ujabban nem növekedett. Állása tehát 
1 1 4 frt és 2 4 véka rozs. F ó t h tanítói alapja jelenben 2 2 9 3 frt és 
74 pesti mérő rozs. Ú j p e s t e n egyházi alapot alkottak Heidrich 
Ignácz és' neje Lumnitzer Zsófia 1300, özv. Balogh Klára 100 és 
Tintula Mihályné végrendeletileg 50 frttal. A kecskeméti körben. 
C z e g l é d e n Elefánt György és neje, néhai Laszip Francziska, sze-
gény gyermekek segélyezésére 100 frtot alapítványoztak. A Luther-
alap 864 frt 2 krról 907 frt 22 krra szaporodott. S z e l é n az ere-
detileg 5 0 0 0 , ma azonban már csak 4 7 0 0 frt Káldy-alap kamatja 
357 frt 50 kr. az alapítólevél értelmében iskolai czélokra fordíttatott. 
A pilisi körben. G y ó n ó n a Bartholomeidesz-féle toronyóra-alap 
1057 frtról 1110 frtra emelkedett. 

F ) V e g y e s e k : Az acsai körben. E r d ő k ü r t h ö n a magyar 
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. nyelvű istentisztelet, évenként két alkalommal meghonosíttatott. A 
czinkotai körben, P é t e r i régi templom tartozását, mely 3 év előtt 
még 3500 frtot tett, az idén 1000 frttal végleg törlesztette. R á k o s -
K e r e s z t u r , hogy tanítói az orgonajátszásban gyakoroliáUjiiagulíjrt, 
95 frton egy"harmóniumot v é t t V M a g l ó d évi 3 l 2 frt fizetéssel 
segédtanítói állomást szervezett. A csomádi körben. C s o r n á d érde-
mes felügyelőjét, Gosztonyi János kamarás urat, felügyelősködése 
negyedszázados fordulója alkalmából aranyozott ezüst serleggel és 
ezüstözött bársonykötésü énekeskönyvvel tüntette ki mélyen érzett 
hálája jeléül. Szuchovszky Sándor magvarádi tanító képesítési vizsgát 
tett. A pilisi körben. K á v a 500 frt tartozásából 300 frtot törlesztett. 

Mindezen építkezések és pénzbeli adományok együtt 17,044 frt 
17 krt tesznek, mig az eddig szőnyegen forgó esperességbeli állandó 
alapítványok: 11,724 frtot. 

Zólyomi esperesség. 

A) M o z z a n a t o k : Licsko Ede, zólyom-lipcsei és Knezovics 
János bábaszéki tanítók megünnepelték 50 éves működésük emlékét, 
a mely alkalommal az esperességi tanító-egylet a jubilálok mind-
egyikét ezüst díszserleggel, a zólyom-lipcsei egyház pedig Licskót 
díszkötésü énekeskönyvvel tüntette ki. 

B) H a l á l o z á s o k : Fuchs János jubilált zólyom-lipcsei lelkész 
és Krausz Imre vámosi lelkész. Gáschek Samu ideiglenes jakab-
falvi tanító. 

C) V á l t o z á s o k : 1. A lelkészi karban: Zólyom-Lipcsén lel— 
készszé lett Vitalis Gyula, adminisztrátor, Vámoson pedig Risz János 
esp. segédlelkész. 2. A felügyelői karban: Platthy György lemondott 
felügyelői állásáról Bábaszéken és Horháton, mely utóbbi egyházban 
Leustach Lajos választatott helyébe; Osztrolukán Osztroluczky Miklós 
választatott felügyelőnek. 3. A tanítói karban: Libetbányai tanító lett 
Lackó József, Bacúron Bella János; Cserény-Csécsényben ideiglenes 
minőségben Kosáry János, Szampor-Lukóczán okleveles pályázó 
hiányában ideiglenesen Letrik György. Nagy-Szalatnán segédtanítóvá 
Szolovits János választatott, Czebányi Lajos bábaszéki segédtanító 
rendesnely átment a honti Bácsfalura. 

B ) É p í t k e z é s e k , a d ó s s á g - t ö r l e s z t é s e k , á l d o z a t o k , 
k e g y a d o m á n y o k . B á b a s z é k : torony javítására kiadott 51 frtot 
és iskola javítására 104 frt 17 krt, Knezovits jubilaeuma alkalmával 
gyűjtés tanulók ösztöndíjára 40 frt. Antolik József ajándéka 10 frtot 
teszen. B a d i n : templom, paplak s iskola javítására kiadott 91 frt 
70 krt, adósságából törlesztett: 286 frt 2 krt. Luther-alap: 122 frt 
56 kr., adományokból begyült, 8 frt. B e s z t e r c z e b á n y a : a gvm-
nasiumra ujabban begyült részint a hívektől, részint kívülről 2000 fr t ; 
az egyik lelkész a jakabfalvi iskolára, évek óta befolyt kegyadomá-
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nyokból 810 frt 27 krnvi tőkét gyűjtött, s az egyháznak átadott. 3. 
Az egyház a jakabfalvi leányegyház iskolaépítési adósságát 1096 frtot 
elengedte. Stollmann rajztanár Doleschall és Penzel lelkészek képét 
festette és ajándékozta, 100 frt; beszterczebányai ev- hölgyek a házi 
keresztelésekhez egy ezüst készletet, a templomiakhoz pedig egy china-
ezüst készletet szereztek 280 fr t ; a hivek adományai a templomra 
339 frt 22 kr.; építésre, javításra 715 frt 71 kr. A helybeli nyugdíj-
intézet kapott 56 frt 80 krt. Stádler Tófor az egyház szegényeinek 
ez idén is 50 frtot adott. B r e z n ó b á n y a : egyházi épületek javítására, 
járdák s csatornázásra kiadott 1007 frt 53 krt; uj orgonáért utolsó 
részletképen 1000 frtot fizetett; az úrvacsorai kehely újból való 
aranyozása 29 frtba került; egyesek adományaiból befolyt 30 frt. — 
D o b r o n y a : uj tanterem építése, tanítólak s melléképületek javítása 
853 frt 35 kr.; más egyházi épületek javítása 227 frt 15 krba 
került. Az egyház egyesektől kapott 72 frt 35 krt; templomfentartási 
alapra szintén egyesektől 51 frt 29 krt, uj iskolai padokra begyült 122 frt 
51 kr. Fabjan János 4 oltári viaszgyertyát ajándékozott. G a r a m s z e g h : 
paplak körüli javításokra 60 frtot költött; KoppáZsuzsánnaaz egyháznak 
20 frtot hagyományozott ; egyesek adományaiból 14 frt 80 kr. hajniki 
templomépítési alapra 9 frt 92 kr. gvült be — a mi bizony vajmi kevés! 
H o r h á t ; uj iskola építésére 1060 frtot áldozott, ő Felségétől iskola 
építésre segélyképen 100 frtot kapott, egyházi hivek adományaiból 
begyült 28 frt. — K o r p o n a : 24ö0 frtos uj orgonára hívektől 
begyült 944 frt, a hiányzó 1506 frtot az egyház fizeti. Lehocky 
Gusztáv és családja egy oltári és szószéki bársony terítőt adomá-
nyozott 40 frtnyi értékben. Az egyház tartalékalapja ez évi 324 frt 
93 krnyi szaporodással 2819 frt 95 krra emelkedett. — K r á l ó c z : 
az 1887-ben leégett pinczeépület felépíttetett 150 frtnyi költséggel, 
egyesek adományai 7 frtot tesznek. — F e l s ő - L e h o t a : egyházi 
épületek javítására 60 frtot, egy harang átalakítására 42 frtot adott 
ki; confirmandusoktól 10 frt 30 kr. egyesek adományaiból 23 frt 
40 kr. gyűlt be. A l s ó - L e h o t a : uj iskolai melléképületekre 450 frtot. 
harmoniumra 190 frtot adott ki. L i b e t b á n y a : paplak renoválásra 
618 frt fordíttatott, a község a paplak renoválására 500 frtot enge-
délyezett saját pénztárából, ösztöndíjakra pedig 9 frtot adott. F e 1 s ő -
M i c s i n y e: paplak javítására 81 frtot adott ki. — O c s o v a: adósság 
törlesztésre és javításokra 200 frtot adott ki. Egyesektől, Uhljar János 
50 frtnyi adományával együtt begyült 160 frt. Z o l n a : adósságából 
törlesztett 200 frtot, Baldacsiánumból 100 frtot, ő Felségétől 100 frtot, 
uti pénzekből 180 frtot kapott. O s z t r ó l u k a: javításokra 300 frtot 
költött. Osztrolucky Miklós felügyelő az egyháznak 100 frtot adott. 
Bacúr: adósságából 600 frtot törlesztett s a Baldacsiánumból 100 frtot 
kapott. Dobó : adósságából 200 frtot törlesztett. T ó t -P e 1 s ő c: egy-
háztagok új templomra adtak 400 frtot, esketések s kereszteléseknél 
begyült 98 frt 40 kr., confirmandusok adománya 26 frt 34 kr. 
P ó n i k : adósság törlesztésre 1,339 frtot, egyházi épületek, paplak, 
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3. iskola, templom s harangoknál tett javításokra 232 frt 41 krt adott 
ki; gyászesetek, esketések alkalmával s confirmandusoktól begyült 50 
frt, büntetésekből 11 frt 50 kr. R a d v á n y : két nagy agyagkályha 
az iskolába 84 frt ; temető körülkerítésére adott az egyház 82 frtot. 
Wágner Károly 2 sárgaréz gyertyatartót adott 16 frtnyi értékben, 
br. Nyári Mária ő méltósága szegény tanulók tanítására 30 frtot 
ajándékozott. N a g y - S z a l a t n a : paplak, iskola s más egyházi 
épületek javítására 93 frt 92 krt költött. Templom fedele festésére 
69 frt 27 krt, adósság törlesztésére 426 frtot, kamatok, váltók s beírá-
sok fejében 129 frtot adott ki. Gyűjtés egyházi épületek javítására 
28 frt 66 krt eredményezett; a lakodalmi alap 170 frt 79 kr. ( + 5 
frt 56 kr.) Egyesek adományaiból beszerzett 2 oltári gyertyatartó 
32 frt, új csillár 2 család ajándéka 48 frt 62 kr., templomi viasz-
gyertya 7 frt 30 kr. V á m o s : Dubecky János csillárra 30 frtot 
hagyományozott; a jarabóiak oltárra és szószékre való terítőt ado-
mányoztak 8 frtnyi értékben. Z ó l y o m : Margots György az egy-
háznak 50 frtot hagyományozott. Dr. Szuchy hagyományából 10 
gyermeknek 10 drb. 10 frankos arany osztatott ki; iskolai bünteté-
sekből befolyt 15 frt 50 kr., — mely összeg iskolai czélokra fordít-
tatott. Mátyásfalva: iskola kipadoltatására s új szellőztető készülékre 
130 frtot adott ki. Z ó l y o m - L i p c s e : paplakát javíttatja 1400 
frtnyi előirányzattal. Az egyházi adóemelés 25%-a l = 200 frt. Uj 
házasoktól begyült 52 frt, confirmandusoktól 13 frt, egyesektől 15 frt, 
takarék-tűzhelyét javíttatta Orauszky Mihály 15 frt költséggel. Drakó 
Anna 10 frt értékű albát ajándékozott; a nők az új lelkésznek 60 
frtnyi értékben díszbibliát és új Luther köntöst adtak. — «Vitalis 
szegény alap »-ra begyült 65 frt. Salfalván: az iskola felállításához a 
község 200 frtnyi áldozatot hozott. Adósságának törlesztésére kapott: 
Vitalis Józseftől 10 frtot, egyesektől 10 frtot .—Lucatői hívek 14 frttal 
25 frtra egészítették ki évi járulékukat az egyházi pénztár javára. 
Z s i b r i t ó : egyházi épületek javítására 5 frtot adott ki. Dániel János 
2 oltári gyertyatartót ajándékozott 28 frtnyi értékben. Mindezen áldo-
zatok kitesznek összesen 23,798 frt 52 krt. 

E) I r o d a l o m : Geduly Henrik zólyomi s. lelkésztől megjelent 
a következő tanulmány «Luther és Zvingli christologiai álláspontjá-
nak és ezzel összefüggésben azon különbségnek kimutatása, mely az 
ág. és helv. hitv. ev. egyházak között a szentség fogalmára nézve létezik». 

1. S z é k á c s - a l a p í t v á n y : 1888. julius 1-én tőke 7,747 frt 52 kr. 
» » ~ 1888/9. évi bevétel . 852 » 09 » 

8,599 frt 61 kr. 
1888/9. évi kiadás: segélyek 230 frt, 

idők. kamat 76 frt, 306 frt — kr. 
A tőke összege 1889. jún. 30-án . . . . 8,293 frt 61 kr. 

2. A G l o s i u s A r t n e r K a r o l i n a-féle alapítványból 
élveztek nyugdíjat 1888. évben. 
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Kernuch Dániel . . . frt 100 Krausz Teréz . . . . frt 60 
Gretzmacher János . . » 100 Lippai Endréné . . . » 60 
Turcsányi Adolf . . . » 50 Mocskonyi Józsefné. . » 60 
Linder Mihály . . . » 50 Molitorisz Ernesztina . » 60 
Kiss János . . . . . » 80 Okrutzky Emilia. . . » 60 
Pál András . . . . » 80 Ritter Luiza . . . . » 60 
Scherer Konrád . . . » 80 Miklósffy Sámuelné. . » 90 
Berti Emília . . . . » 60 Összesen. . . . » 1050 

Ö s z t ö n d í j a t é l v e z t e k : Balassa János 21, Dér István 21 frtos 
(főgymn. tanulók). 

3. A Glosius Sám. és Dan.-féle alapítványból a 210 márkás 
ösztöndíjat élvezték: Pálmai Lajos, Horváth Béla, Adorján Ferencz, 
Haffner Vilmos, Szalay László, Jausz J. W., ifj. Okályi Adolf, Kra-
hulecz Aladár, Wenk Károly, Hornyánszky Gusztáv, Holéczy Zsig-
mond, Walent Ármin. Összesen 2520 márka = 1569 frt 96 kr. egy 
84 frtos ösztöndíjat kapott P o k o r n y S á n d o r o r v o s n ö v e n d é k . 
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1 Bács-Szerém . . 3 4 6 4 3 4 6 7 5 , 8 7 6 79 8 1 1 2 , 1 7 1 8 6 4 8 7 7 1 1 

2 Bánát . . . . 2 4 5 2 4 2 3 1 , 0 4 5 1 3 17 1 , 5 3 4 2 7 9 2 6 8 1 — -

3 Bars  5 96 4 2 3 , 0 4 5 4 4 2 0 4 16 3 0 - 1 

4 Békés . . . . 2 3 1 3 3 4 12 1 1 3 , 8 9 3 1 2 4 1 2 7 1 7 , 0 5 8 9 8 6 9 6 7 6 2 

5 Budapest . . . 5 3 
t 

5 2 1 7 , 3 3 9 8 2 3 9 6 2 1 5 5 1 0 6 
• 

6 Hont . . . . 32 1 8 3 1 4 2 3 , 5 7 3 5 3 5 3 3 , 0 8 3 2 6 2 2 4 7 6 — 

7 Nógrád . . . . 4 6 5 7 4 6 5 4 4 , 9 0 0 1 0 3 1 0 8 6 , 4 3 1 4 4 7 4 6 6 4 — 

8 Pestmegye. . . 27 2 1 2 8 5 4 4 , 8 8 1 5 6 6 8 7 , 4 3 1 4 0 6 4 1 2 2 i 

9 Zólvom . . . 2 2 3 5 2 3 2 4 0 , 2 4 5 5 6 72 5 , 9 3 6 4 5 2 4 2 8 8 — 

Összesen . 2 1 8 3 1 0 
• 

2 3 1 4 2 3 9 4 , 8 2 7 4 9 6 5 5 3 5 4 , 8 0 9 3 8 6 7 3 8 0 1 2 8 4 
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Az esperességi és kerületi özvegy árvaintézetek állapotának 4 
kimutatása l88S-ban. 

E s p e r e s s é g Tőke Szaporodás 
N y u g -

díjazottak 
száma 

Nyugdíj 
összeg E s p e r e s s é g 

frt frt 

N y u g -
díjazottak 

száma 
frt 

Bács-szerémi lelkészi. . 1 3 , 8 1 1 7 9 0 1 4 1 , 2 8 6 

» » tanítói . . 7 , 9 9 9 4 6 4 1 4 6 1 1 

Bánáti 1 6 , 6 8 6 9 4 8 1 0 7 4 0 

Barsi 1 , 8 9 8 — 2 1 0 0 

Békési 5 4 , 2 4 5 1 , 7 9 9 3 2 3 , 4 1 5 

Budapest magyar-német 
egyházi 7 2 , 1 9 3 3 , 6 6 3 6 1 , 1 3 6 

Honti lelkész-tanári . 1 2 , 5 2 3 7 6 3 8 6 8 0 

» tanítói . . . . 4 . 4 5 3 3 8 5 8 1 9 7 

Nógrádi lelkészi . . . 2 7 , 8 3 8 1 , 1 6 3 1 2 1 , 3 2 0 

» Bánóczv-féle 1 3 , 2 5 2 — 2 6 7 7 9 

» t a n í t ó i . . . . 1 0 , 9 8 8 1 6 5 1 1 4 7 2 

Pestmegyei lelkészi . . 4 8 , 1 6 7 3 , 5 6 6 1 3 1 , 1 8 0 

Zólyomi közös . . . 1 9 , 3 4 5 7 0 7 1 4 9 7 4 

Grenczner-féle papi . . 3 , 7 2 8 9 6 4 1 7 4 

Beszterczebányai helyi . 9 , 7 0 9 7 5 1 5 2 9 5 

Kerületi 7 0 , 6 2 8 6 , 7 8 9 3 0 1 , 4 7 5 

Összesen: . . 
• 

3 8 7 , 4 2 8 2 1 , 0 4 9 2 0 9 1 3 , 8 3 4 

Szaporodás: 2 2 , 0 5 2 frt. 
Mind ezeknek jelentése után magamat a főtiszt, kerületnek tisz-

telettel ajánlom: 
A közgyűlés püspök úrnak jelentését köszönettel fogadja 

és jegyzőkönyvbe felvételét elrendeli. 
4. Püspök úr előterjesztésének kapcsán a tavalyi jegyzőkönyv 

6-ik pontjára való hivatkozás mellett Achim Adám békési főesperes 
jelenti, hogy a békési esperesség felügyelője, Zsilinszky Mihály, valamint 
maga a főesperes és a csabai iskolaszék vizsgálatot tartottak a tavalvi 
jegyzőkönyv 6-ik pontjában segélyezett és hazaellenes magaviselettel 
vádolt néptanító ellen. Jelenti továbbá, hogy a vizsgálat során a 
felsorolt vádak semminemű igazolást nem találtak. 

Tudomásul szolgál. 
5. A ker. pénztár számadásainak megvizsgálására 

kiküldetnek: Scultéty Ede úr elnöklete alatt, ,Raab 
Károly, Moravcsik Mihály, Vladár Viktor és Bexheft Ármin 
urak. A számadás mellékleteivel együtt a közgyűlés szine 
előtt a kiküldött bizottság elnökének átadattak; jelentésök 
a jelen közgyűlés folyama alatt elváratván. 
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6—10. 6. A tanügyi bizottság tagjaivá : 
Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő úr elnöklete 

alatt, Doleschall Sándor, Áchim Ádám, Schranz János, 
Breznyik János, Böhm Károly, Benka Gyula, Batizfalvi 
István választatnak meg. Jelentésük a jelen közgyűlés folyama 
alatt elváratván. 

7. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének elosztása tárgyá-
ban elnöklő püspök úr indítványára 

az esperességi felügyelők és főesperesek fölkéret-
nek, hogy püspök úr elnöklete alatt bizottsággá alakulva, 
még a jelen közgyűlés folyama alatt adjanak véleményes 
jelentést arról, mikép volna ezen jövedelem az alapító levél 
czímei szerint megosztandó és az egyes czímeken belül, kik 
volnának javadalmazásban részesítendők. 

8. A nógrádi, bács-szerémi és zólyomi esperességek egyes hatá-
rozatai ellen beérkezett felfolyamodások 

Sembery Imre esperességi felügyelő úr elnöklete alatt, 
Kosztolányi Sándor, Görgey István, Belohorszky Gábor, 
Sárkány Sámuel, Jeszenszky Danó, Vladár Viktor, Laszkáry 
Gyula urakból álló bizottságnak adattak ki; véleményes 
jelentésök a jelen közgyűlés folyama alatt elváratván. 

1). A szarvasi gymnasium állami segély iránti kérvénye 
Zsilinszky Mihály esperességi felügyelő elnöklete alatt, 

Székács István, Breznyik János, Svehla János, Mockov-
csák János, Török József, Belcsák László urakból álló bizott-
ságnak adatott ki, véleményes jelentésök jelen közgyűlés 
folyamán elváratván. 

10. Olvastatik a br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrnak 
Ácsán 1889. július 2-án kelt és a püspök úrhoz intézett átirata, 
melyben az egyetemes gyűlést f. é. október 16-ára egybehívja. 

Áz egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi 
elnökségeken és főiskolai igazgatókon kivül kiküldetnek: 
Andaházy László, Bakay Péter, Belcsák László, Bexheft 
Ármin, Bierbrunner Gusztáv, Brenner József, Bujkovszky 
Gusztáv, Büsbach Péter, Csérv Lajos, Csipkay Károly, Chován 
János, Doleschall Sándor, Draskóczy Lajos, Dubowszky 
Nándor, Fabiny Gyula, Földváry Mihály, Földváry Miklós, 
Fritz Hugó, Gaál Jenő, Gömöry Oszkár, György Elek, 
György István, Haviár Dániel, Hegedűs Károly, Henszelmann 
Kálmán dr., Horváth Sándor, Hunfalvi Pál, Ivánka Imre, 
Jeszenszky Dániel, Kemény Mihály, Kosztolányi Aurél, 
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KráJik Lajos dr., Laszkáry Gyula, Laszkáry Pál, M a r g ó c s y l l 
József, Matuska Péter dr., Moravcsik Mihály, Nagy,Lajos 
dr., Nendtwich Károly, Okolicsányi Gyula, id. Petz Ármin, 
Podmaniczky Frigyes br., Posszert Gyula, Pözel István, 
Pulszky Ágost dr., Sárkány János, Sárkány Samu, Scholz  
Gusztáv, Schranz János, Szeberényi Andor, Szedenits János 
dr., Székács Ferencz, Székács István, Szontágh Ábrahám, 
Szontágh Pál, Thébusz János, Vajda Pál, Vasskó Endre, Vetsey 
István dr., Vladár Miksa, Vladár Viktor, Veres József, Zsig-
mondy Jenő, Zsigmondy Pál. 

11. Olvastatik a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
a zsinat előkészítésére vonatkozó 45-ik pontja. 

Az esperességek bejelentett határozatai alapján 
a kerület közgyűlése a zsinatot egyhangúlag megtar-

tani kívánja, kívánatosnak tartja továbbá, hogy az 1891-ben 
hivassék egybe és hogy az egyetemes gyűlés zsinati albi-
zottsága által közzétett előmunkálatoknak a zsinat meg-
alakítására, illetve szerkezetére vonatkozó első része a 
megváltozott viszonyoknak megfelelően módosíttassék. 

A zsinatra küldendő követek költsége, valamint a 
közköltség aránylagos része az esperességek által viselendő. 

12. Zsilinszky Mihály a békési esperesség felügyelője hosszabb 
indokolás után a következő indítványt terjeszti a közgyűlés elé: 

«Tekintettel arra, hogy hazánknak Erdélvlyel való uniója kor-
mányzás és törvényhozás tekintetében már régen keresztül vitetett; 
sőt ujabban az egyenlőség és viszonosság elvéből folyólag az erdélyi 
ev. püspök, mint a magyarhoni egyetemes ev. egyház egyik püspöke 
vesz részt az országgyűlés főrendiházában; 

tekintettel arra, hogy a magyarhoni ev. egyháznak csak javára 
szolgálhat, ha a királyhágóntúli evangélikusok, kik ugyanazon ágostai 
hitvallást követik, egyházalkotmányilag is egyesíttetnek a többi ev. 
egyházkerületekkel; 

tekintettel arra, hogy «zen egyesülésre az uj egyházi szervezet 
és alkotmány megalapítására hivatott zsinat a legszebb alkalmul 
kínálkozik; 

mondja ki a bányai ev. egyházkerület, hogy az erdélyi ev. test-
véreknek az orsz. egyetemes ev. egyházhoz való alkotmányos csato-
lását óhajtja, s ehhez képest az egyetemes gyűlésre menendő követeit 
odautasítja, hogy ott az ügy pártolását és keresztülvitelét e részben 
teendő indítvány által előmozdítsák. 

Ä kerület közgyűlése ezen indítványt lelkes, osztatlan 
helyesléssel fogadta és határozattá emeli, egyúttal felkéri 
indítványozó esperességi felügyelő urat, hogy azt az egye-
temes közgyűlésen előterjeszteni és megindokolni szíveskedjék. 
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13—15. 13. Bemutattatnak a selmeczi ev. ker. lyceum iskolai kormány-
zatával megbízott választmány jegyzőkönyvei. 

A kerület közgyűlése tudomásul veszi a jegyzőköny-
vekben foglalt intézkedéseket, Haitsch Sámuel a német 
nyelv és irodalom helyettes tanárának a vallás- és köz-
oktatásügyi minister által rendes tanárrá való kinevezte-
tését, Lencsó János helyettes rajztanárnak megválasztatását, 
az élelmezőben az élelmezési díjaknak 46 írtról 50 frtra 
felemelését. Jóváhagyja az 1889—90-iki tanévre előterjesztett 
költségvetést és megválasztja az iskolai tanácsban elnökül 
Sembery Imrét, a honti esperesség felügyelőjét; helybeli 
tagokul Farbaki Istvánt egyúttal helybeli felügyelőnek és 
elnökhelyettesnek, továbbá Soltz Gyula, Richter György, 
Greczmacher Gyula, Scholz Vilmos, Kostenszky Adolf, 
Heincz Hugó, Ollik Pál, Kövesi János, dr. Bolemann István, 
Porubszky János, Händel Vilmos, Hrencsik Károly, Jezsovics 
Károly, Bellus János és Bernhardt Adolf urakat. Vidéki 
tagokul gr. Stainlein Ottó, br. Radvánszky János, Csipkay 
Károly, Kalmár Lajos, Dacsó Pál, Ivánka Zsigmond, Bodó 
Lipót, Huszágh Dániel, Fabiny Gyula, Beniczky Gyula, 
Csömöz Miklós, Mockovcsák János, Raab Károly, Thébusz 
János, Svehla János és Geduli Elek urakat, a pénztár-
noknak megválasztott Kachelmann Károlyt ez állásában 
megerősíti. 

Breznyik János igazgató úrnak a jegyzőkönyvekben 
jelzett lemondásával szemben a kerület közgyűlése tekin-
tettel az igazgató úrnak egyházunk, tanügyünk és kivált 
a selmeczi főiskola felvirágoztatása körül évtizedeken át 
szerzett nagy érdemeire fölkéri igazgató urat. hogy, le-
mondó szándékáról tegyen le és maradjon meg ezentúl is 
Isten segedelmével mentől tovább a főiskola élén. 

14. A hertelendv-falvai egyházközségnek 200 holdnak vissza-
engedési ügyében jelenti a bánáti esperesség, hogy a pénzügyminis-
teriumtól eddig az ügyet elintéző határozat nem érkezett le. 

A kerület közgyűlése elhatározta, hogy az ügy elinté-
zése a pénzügyminister úrnál a kerület nevében sürgetendő. 

15. Bemutattatik a czeglédi Luther-alapítványra nézve a pest-
megyei esperesség jelentése, mely szerint az alap a lefolyt esztendő-
ben 864 frt 2 krról 907 frt 22 krra szaporodott. 

Tudomásul szolgál. 
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16-17. 

A gyűlés második napja. 

16. A tegnapi ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetett. 

17. Bemutattatnak az alsó és felső tankerületi népiskolai bizott-
ságoknak az 1888—89 iskolai évről szóló következő jelentései: 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés! 

Van szerencsém ág. h. ev. bányai egyházkerületünk négy alsó 
esperességének 1888—89-diki tanévi közoktatásügyére vonatkozó 
jelentésemet, az esperességek részéről hozzám benyújtott rovatos és 
írásbeli jelentések alapján összeállítva s itt-ott összehasonlítást téve 
az előző tanévi adatokkal, tiszteletteljesen beterjeszteni, a mint következik : 

I. Tabella. 

A) Bács-szerétni esperesség 73,243, tavaly 6121-gyel kevesebb 
B) Bánáti » 31,213, » 91-gyel » 
C) Békési » 113,226, » 1882-vel » 
D) Pestmegyei » 43,348, » 2189-czel » 

Összesen 261,030, tavaly 10,283-mal kevesebb. 

Tankö te le s volt: 

6—12 éves 13—15 éves 6—15 éves 
fiú leány össz. nép.% fiú leány össz. nép.°|0 fiú leány össz. uép.°|0 

A) 5622 5532 11154 15*2 1519 1668 3187 4 3 7141 7200 14341 19 5 
tavaly — 410 — 166 — 576 

B) 2007 1843 3850 1 2 3 758 762 1520 4 8 2765 2605 5370 1 7 2 
tavaly + 84 — 73 + 11 

G) 8121 7796 15917 1 4 0 3135 2851 5986 5 2 11256 10647 21903 1 9 3 
tavaly - 548 + 165 — 383 

D) 3142 3043 6185 1 4 2 1150 1197 2347 5 4 4292 4240 8532 19 6 
tavaly — 186 — 142 — 328 

Össz. 18892 18214 37106 142 6562 6478 13040 4 9 25454 24692 50146 1 9 2 
tavaly — 1060 — 216 — 1276 

-rt N co 
C/l 

jy 
=55 

4 



Iskolába járt: 
helyben elemibe ismétlőbe idegen elemibe ideg. ismétlőbe felső v. polg. magánintéz. középtan. 

A) 5 0 4 7 + 5 0 5 5 = 1 0 1 0 2 942 + 1078 = 2020 6 0 + 6 9 = 129 2 5 + 1 2 = 37 3 + 5 = 8 9 4 + 4 1 = 135 3 1 4 = 31 
tavaly — 225 + 6 + 39 — 28 — 1 — 91 + 9 

B) 1 8 7 1 + 1 7 0 8 = 3579 4 5 3 + 4 5 7 = 910 5 1 + 5 1 = 102 6 + 6 = 12 1 8 + 1 4 = 32 f- 2 = 2 8 3 + — = 83 
tavaly + 16 — 265 + 14 — 9 0 + 34 — 13 

G) 7 4 2 0 + 6 9 2 6 = 14346 9 3 9 + 9 2 5 = 1864 4 6 9 + 3 6 7 = 836 1 9 5 + 3 6 = 2 3 1 3 1 + 8 6 = 1 1 7 1 - 2 5 = 25 1 4 4 + — = 144 
tavaly — 563 — 256 + 188 + 52 + 44 — 9 + 39 

D) 2 8 8 1 + 2 7 8 3 = 5664 9 2 0 + 9 8 9 = 1 9 0 9 7 + 1 0 = 17 2 3 + 2 = 25 9 + 1 3 = 22 2 + 1 8 = 20 3 0 + — = 30 
tavaly — 188 — 108 + 66 — 14 — 4 — 6 + 2 

Össz. 17219 + 1 6 4 7 2 = 3 3 6 9 1 3 2 5 4 + 3 4 4 9 = 6703 5 8 7 + 4 9 7 = 1084 249 + 5 6 = 3 0 5 6 1 + 1 1 8 = 1 7 9 96 + 8 6 = 182 2 8 8 + — = 2 8 8 
tavaly — 960 — 623 + 307 + 1 + 39 — 72 + 37 

Iskolába járók főösszege : Iskolába nem járt: 
fiú leány össz. léleksz. % tanköt. % tavaly jár t : fiú leány össz. tanköt. % 

A) 6202 6260 12462 17-0 86-8 291 minus A) 939 940 1879 13-1 
B) 2482 2238 4720 15-1 87*9 223 „ B) 283 367 650 12-1 
C) 9198 8365 17563 15-5 80+ 505 „ Q 2058 2282 4340 19-8 
I)) 3872 3815 7687 17 7 90-0 252 „ D) 420 425 845 9-9 

Össz. 21754 20678 42432 16-2 84*6 1271 minus Össz. 3700 4014 7714 15-3 

o 
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Félnapi mulasztás volt: 

A) 85037 esik egy-egy elemi iskolásra 8-4 
B) 52677 » » » » 14-7 
C) 210622 » » » » 14-6 

D ) 35680 » » » » 6-3 
Összesen 384016 minden elemi iskolásra esik 11*3 

Mulasztás bírságolási esetek: 

A) 13, B) 61, C) 254, D) 103, összesen 431, az előző évben 
674-gyel több volt az esetek száma; még pedig A) 64, B) 104, 
C) 436, D) 70-nel kevesebb ez évben, mint tavaly. 

Elemi iskolákba idegen gyermek járt: 

A) 56 fiú, 35 leány, összesen 91, múlt évben + 94 
B) 27 » 12 » » 39 » » + 116 
C) 217 » 123 » » 340 » » + 56 
D) 129 » 102 » » 231 » » + 17 

Össz. 429 fiú, 272 leány, összesen 701 mult évben + 283 

Ezen táblázathoz észrevételeim ezek: 
1. A négy esperesség lélekszáma 10,283-mal van nagyobbnak 

bemondva, mint az előző évben, nevezetesen Bács-Szerémből 6121-gyei, 
mely összegben immár a szórványok is benfoglaltatnak; Bánátból 91, 
Békésből 1882, mint szaporulat tekintve, bár amott alkalmasint kisebb, 
emitt a valónál nagyobb számban; Pestmegye 2189-nyi szaporulata 
nem eshetik egészben a természetes szaporulatra, mert annak egy 
része a tavalyi hiányos felszámítás helyrehozása gyanánt tekintendő. 

2. A tankötelesek száma az alsó tankerületből általán 1276, még 
pedig a 6—12 éveseknél 1060, a 13—15 éveseknél 216 többletet 
mutat a tavalyihoz képest, úgy azonban, hogy e többletnek aránylag 
legnagyobb részét adja Bács-Szerém, aztán Békés, utána Pestmegye, 
még pedig mindkét jellegű tanköteleseknél; Bánát azonban némi 
apadást tár fel, mely a 6—12 éves tankötelesek rovására esik. Ter -
mészetes dolog, hogy ez adatok szerint az arányszámok is úgy általán, 
mint az egyes esperességekre nézve is a tavalyiaktól elütően kerül-
nek ki, még pedig hol az egyik, hol a másik tanév előnyére, hanem 
a végösszegű arányszámok, tekintve t. i. 6—15 éves tanköteleseket 
Bács-Szerémnél, 1 °/0, Pestmegyénél 0*3°/0 apadást tüntetnek fel, míg 
ellenben Bánátnál és Békésnél ugyanazok maradnak, mint tavaly. 

4* 
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3. Iskolába ez évben járt tanköteles, még pedig helyben ele-
mibe 960-nal, ismétlőbe 623-mal több, idegen elemibe 307-tel, 
idegen ismétlőbe 1-gyel, felső v. polgáriba 39-czel kevesebb, magán-
intézetbe 72-vel több, középtanodába 37-tel kevesebb, mint az előző 
évben, nem lévén kizárva, sőt bizton feltehető annak a lehetősége, 
hogy az iskolások számtételei nem egyformán a megfelelő jellegű 
rovatba lettek bevezetve. Hogy az esperességeket sorra vegyük, Bács-
ról megjegyzendő, hogy ott helyben elemi iskolákba, idegen ismét-
lőkbe, felső v. polgáriakba és magánintézetekbe több tanköteles járt 
ez évben, mint az elmúltban; ellenben a helybeli ismétlőkbe, idegen 
elemiekbe és középtanodákba valamivel kevesebb járt, mint az elmúlt 
évben. Bánátról, hogy itt a helyb. és ideg. ismétlő iskolákba és 
középtanodába több; ellenben a helyb. és ideg. elemiekbe, valamint 
magánintézetekbe kevesebb járt most, mint azelőtt. Békésről, hogy 
itt a helybeli elemi és ismétlő iskolákba, valamint magánintézetekbe 
több, hanem az ideg. elemi és ismétlő, valamint a felső v. polgári 
iskolákba, úgy a középtanodákba kevesebb járt ez évben, mint tavaly. 
Pestmegyéről, hogy ez esperességben csupán az ideg. elemi iskolákba 
és középtanodákba járt kevesebb, mint az előző évben, a többi jellegű 
iskolák mind látogatottabbak voltak. 

4. Véve ezen tankerület iskolát járt tanköteleseinek főösszegét, 
kitűnik, hogy ez idén 1271-gyel volt több az iskolások száma, mint 
az előzőben, nevezetesen a lélekszámnak 16*2, a tanköteleseknek 
pedig 84'6°/0-a, hol a négy esperesség megfelelő contingenssel sze-
repel, s ezen számok viszonylatban a tavalyiakhoz tanügyünknek 
örvendetes előhaladásáról tanúskodnak egy év alatt is, ide számítva 
az ismétlősöket is, természetesen azon stereotyp megjegyzés fentartá-
sával, hogy ismétlő iskoláink még mindig gyéren látogattatnak, 
tekintve azok tankötelezettjeinek számát. 

5. Innen következik, hogy az iskolába nem jártak száma 7714 
tankötelest tüntet fel, 5-tel még többet, mint tavaly. Lehet azonban 
most is feltennünk, hogy egyik vagy másik egyháznál a tanköte-
lesek számából nem lettek felmutatva, mint iskolások olyanok, kik 
másutt jártak iskolába, de a rovatos ivekbe fel nem vétettek, mert 
az illető dekánusok nem jöttek nyomukra. 

6. Félnapi mulasztások száma ez idén is majdnem olyan nagy, 
mint tavaly, értve csak is az elemi iskolásokat, holott ez idén álta-
lán véve az iskola-látogatás nem ütközött annyi elháríthatlan aka-
dályba. Mult évi kívánságomnak ez úttal sem lett mindenütt elég 
téve: innen származtatható az a feltűnően nagy eltérés az arányszá-
mokban, miszerint míg Bánátban 14-7, Békésben 14-6, addig Bács-
ban 8-4, Pestmegyében pedig épen csak 6-3 mulasztás esik egy 
tanulóra. Innen is nyilvánvaló, hogy — noha megengedem, misze-
rint egyik-másik iskola tanulói kevesebbet mulasztottak, a mulasz-
tások jegyzése hol pontosan nem vitetett, hol csak az igazolatlan 
mulasztások vétettek számba. 
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7. A mulasztás-bírságolási esetek száma ez évben tetemesen 1 
alábbszállt, még pedig 1105-ről 431-re, tehát 674-gyel, mi a kimu-
tatott mulasztások számának, ha csak az igazolatlanokat veszszük is, 
sehogy sem felel meg. Mi csak is onnan magyarázható, hogy a k imu-
tatások nem teljesek, vagy rosszabb esetben onnan, hogy a bírsá-
golás körül nem alkalmaztatik az illető világi közegek által a tö r -
vényszabta szigor a tanügy pótolhatlan kárára. 

8. Elemi iskoláinkba idegen illetőségű és vallású gyermek ez 
évben 701 járt és így 283-mal kevesebb, mint az előzőben, vagyis 
körülbelől annyi, mint két év előtt. Ezen apadást nem vagyok haj-
landó tisztán annak tulajdonítani, mintha a körülmények oly feltűnő 
módon változtak volna, mint inkább annak, hogy több helyütt ez 
iskolások nem vétettek fel a kimutatásba, vagy pedig bele foglal-
tattak a rendes iskolások számadataiba, mindkét esetben hibásan. 

I I . T a b e l l a . 

Tanító volt: 
képesített nem képesített rendes segéd 

A) 9 2 1 0 9 0 1 2 

B) 4 1 2 4 2 1 

Q 1 0 6 2 2 1 0 1 2 7 

D) 6 5 6 5 3 1 8 

Összesen 3 0 4 4 0 2 8 6 5 8 

Iskola 

A) 
B) 

Q 
D)_ 

Össz. 

egyh. közs. v. állami egyh. tul. bérelt jó rossz épült javíttatott 

5 6 2 7 6 3 4 6 2 5 5 8 
2 3 2 2 2 3 2 2 — 1 1 

1 2 2 4 1 0 5 1 8 1 1 1 1 5 4 8 8 
7 0 1 5 5 1 5 5 2 3 1 2 2 

2 7 1 5 4 2 4 6 3 7 2 4 7 2 3 1 1 1 1 9 

Az iskoláknál VOlt: 

tanterem tanítólak faiskola testgyakorL ó 

4 0 1 0 1 7 2 1 2 1 5 

B) 2 4 2 2 2 — 

Q 1 2 7 1 2 5 3 7 1 0 

D) 7 0 5 1 1 0 4 

Összesen 3 2 2 2 7 0 6 1 2 9 
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Taneszközök : 
fali fali term. term. kötet 

irótábla olv. tábla térkép földgömb rajzi eszk. tani eszk. könyv 

A) 156 628 205 40 528 176 1087 
B) 20 182 44 7 161 16 108 
Q 222 1698 368 67 2036 455 2495 
D) 119 715 146 35 732 211 2393 

Össz. 517 3223 763 149 3457 858 6083 

A) 
B) 
Q 

D) 

Az iskolák jövedelme: 
készpénzben 

32421.— 
6125.70 

35494.13 
19622.— 

terményekben 

16814 — 
2491 — 

41096.— 
- 1 7 3 0 2 — 

összesen 

49235.— 
8616.70 

76590.13 
36924.— 

Összesen 93662.83 77703.- 171365.83 

Ezen jövedelem források szerint kimutatva: 
ingatl. ért. jöved. tőke 

A) 132030.— 8150.— 21900.-
B) 19480.— 296.— — 
C) 377816.— 13337.— 11514.50 
D) 2 0 8 3 8 2 . - 12336.— 8 2 0 2 . -

kamat tandíj állami közs. 

1692.— 550. 9303.53 
— 100. 

9 0 2 . - 6511. 2301 — 
443 — 2644. 1545.— 

egyh. egyéb 

26990.47 2549.— 
7692.— 528.70 

52866.63 672.50 
19429.— 527.— 

49235. -
8616.70 

76590.13 
36924.— 

Ösz. 737708.— 34119.— 41616.50 3 0 3 7 . - 9805 - 13149.53 106978.10 4277 20 171365.83 

Az iskolák kiadása: 

A) 
B) Q 

D) 

rendes tanit. 

40391.— 
5402.— 

61562.10 
29084.— 

segédtan. 

2594.— 

4521.— 
3190.— 

javítás 

1631.— 
140.— 

3290.38 
2162.— 

tanszer 

485.— 
1 6 . — 

1537.15 
326.— 

egyebek 

4134.— 
3058.70 
3180.45 
2045.— 

összesen 

49235.— 
8616.70 

74091.08 
36807.— 

Ossz. 136439.10 10305.— 7223.38 2364.15 12418.15 168749.78 

A) B) 

Pénzbeli maradvány: 

—, C) 2499.05, D ) 117.—, összesen 2616.05. 

Átlagos kiadások: 
egy elemi isk. fent. 

482 frt 69 kr. 
374 » 64 » 
607 » 30 » 
525 » 81 » 

rendes tanítóra 

448 frt 78 kr. 
245 » 54 » 
609 » 52 )) 
548 » 75 » 

A) 
B) 
Q 
D) 

Együtt 598 frt 40 kr. 503 frt 46 kr. 177 frt 67 kr. 5 frt — kr. 

segédtanítóra egy elemi tanulóra 

216 frt 16 kr. 4 frt 87 kr. 
? 2 » 40 » 

167 » 44 » 5 » 16 » 
177 » 22 » 6 » 49 » 
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Átlag esik tanuló: 1" 
egy elemi tanítóra egy tanteremre 

104-6 
A) 99-0 100-0 
B) 83-2 = 149-1 
C) 112-0 * 112-9 
D) 79-7 80-9 

az idegen illetőségű és vallású tanulók kihagyásával. 

Ezen táblázathoz következő észrevételeim vannak: 
1. A tanítók képesítettségére és jellegére vonatkozó számadatok 

ez úttal is egybevágnak, azon különbséggel, hogy ez idén 24 tanító-
val volt több alkalmazva, vagy legalább kimutatva, mint az előző 
évben. 

2. Az iskolák jellegére, azok tulajdonosaira és minőségére vonat-
kozó adatok a keresztpróbát most sem állják ki egészen. Annál örven-
detesebb hallanunk, hogy ez évben megint 11 új iskola épült, részben 
a volt iskolák helyett; és 119 iskola javítva lett. 

3. Tanterem most 23-mal, tanítói lak 21-gyel és testgyakorló 
4-gyel több van összeírva, mint tavaly; a faiskolák száma ugyanaz; 
de ezen adatok pontosságához is fér még némi kétség. 

4. A taneszközök rovatai helylyel-közzel némi apadásra mutat-
nak, kivévén az irótáblákat, fali térképeket, természetrajzi eszközöket 
és könyveket, melyek rovatai itt-ott és a főösszegekben némi sza-
porodásról tanúskodnak. 

5. Bács-Szerém és Bánát iskolái nagy részben községiek lévén, 
és ezek statist. adatai vagy teljesen hiányozván, vagy csak hézagosan 
lévén beszolgáltatva, a kimutatás is csak hiányos lehetett; mi aztán 
a tanügy képét is sokban alterálja. Nincsen abban szerintem semmi 
lehetetlenség, sem legyőzhetlen nehézség, hogy az összes kellő iskol. 
adatok ezen községi iskolákra vonatkozólag is egy kis utánjárás mel-
lett megszereztessenek, mint az Pestmegye és Békés részéről, hol 
szintén van néhány községi iskola, szokott rendesen történni. 

6. Az iskolák jövedelme természetben és terményekben hol 
nagyobb, hol kisebb volt a tavalyiaknál: végösszegben majdnem 
6500 frttal kevesebb, — mi alkalmasint a termények csekélyebb árá-
ból eredt. Ezen eltérések a jövedelmi források megjelölésénél még 
feltűnőbbek, mi nagy részben annak tulajdonítható, hogy a jövede-
lem nem kellően részletezve és nem mindenkor az illető rovatba 
lett bevezetve. 

7. Az ingatlan vagyon értéke és az alaptőkék az esperességek 
nagyobb részénél magasb összegekkel szerepelnek; a főösszegekben 
57,666, illetve csaknem 10,000 frttal, mi a fekvőségek különböző 
becslésének és a tőkék növekedésének eredményeül vehető, ha ugyan 
ez utóbbiaknál hibák nem csúsztak be a felszámításba. 

8. Az iskolák kiadása a főösszegben 5—6000 frttal kevesebb 
volt, mint az elmúlt évben; de viszonyítva a bevételhez alig néhány 
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17. 100 frttal kevesebb; minden esetre pedig nagyobb, ha tekintetbe vesz-
sziik, hogy a tanítók és iskolák száma ez évben is szaporodott, és 
ha számításba veszszük a termények árának hullámzását. 

9. Ehhez képest az átlagos kiadások számtételei is az elemi 
iskolák fentartásánál, a rendes és segédtanítók fizetésénél és az egyes 
elemi iskolákra eső költségnél csaknem mindenütt lejebb módosul-
tak; de az iskolák és tanítók számának emelkedésével az egyes elemi 
tanítókra és tantermekre is kisebb átlag-számú növendék esett. 

10. Végül nem állíthatom ugyan általán, hogy alsó tankerüle-
tünk tanügye minden ponton és minden részében egyenlő előhala-
dást és felvirulást mutatott volna az utolsó tanévben; annyit azonban 
a minden részletet felölelő megfigyelés örömünkre és megnyug-
tatásunkra nyújt, hogy a tanügy körül munkálkodott közegek nem 
hiában fáradtak; — hogy a felmutatott eredményt biztos zálogául 
vehetjük egy meg még nagyobb sikerrel biztató jövőnek, mert egy-
házunk ezen veteményes kertjei sok kellékével bírnak már is annak, 
hogy hasonlóan hű és lelkes mivelés és Isten áldása mellett hova-
tovább mind gyümölcsözőbbekké legyenek. Ide tartozik, hogy beje-
lentsem, miszerint tiltott életirányú tanítók, veszedelmes szellemű 
tankönyvek tankerületünkben nem léteznek; a kerület magyar olvasó 
könyve, kivéve a bánáti esperességet, évről-évre nagyobb tért foglal; 
a birság-pénzek iskolai czélra fordíttatnak, bár nem mindenütt van 
alkalmazásban a kellő szigor azok behajtása körül; egyházunk szent 
érdekei, a hazafias szellem és a magyar nyelv éber figyelemmel 
ápoltatnak s a nem-magyar ajkú iskoláinkban is a magyar nyelv honos, 
annak tanulása és beszélése kedvelt, terjesztése a magyar hazafias 
szellem közege gyanánt elevenítő mozgásban halad előre. 

Annak felemlítése után, hogy az indítványom folytán tavaly 
hozott azon határozat, miszerint a rovatos ivek újra nyomatásánál a 
félnapi mulasztások és bírságolási esetek felvételére szánt rovatok 
feliratai helyesbítessenek, függőben maradt, mig a meglevő nyomdai 
készlet elfogy, mély tisztelettel maradtam a nagyméltóságú és főtisz-
telendő közgyűlésnek 

Szarvason, 1889. szeptember hó l - j én 
alázatos szolgája 

Achim Adam, 
alsó tankerületi elnök. 

Nagyméltóságú s Főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A felső tankerülethez tartozó öt esperesség tanügyi viszonyairól 
van szerencsém az elmúlt 1888/9—ik évi tanévből a következőkel 
tiszteletteljesen jelenteni: 
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1. Tanköteles gyermek volt: 
6—: 12 éves 13—1 5 éves összesen 

fiú leány összesen fiú leány összesen fiú leány össz. 

Barsban 154 148 302 78 90 168 232 238 470 
Budapesten 1170 955 2125 543 445 988 1713 1400 3113 
Hontban 1239 1208 2447 528 509 1037 1767 1717 3484 
Nógrádban 2754 2674 542-i 945 937 1882 3699 3611 7310 
Zólyomban 258« 2566 5154 1024 942 1966 3612 3508 7120 

Összesen 7905 7551 15456 3118 2923 6041 11023 10474 21497 

Összehasonlítván a tankötelesek számát a lélekszámmal, esik 

Barsban 2937 lélekre 470 t k , vagyis 100 lélekre 16 1 8 8 7 - 8 8 ban 1 5 4 
Budapesten 18034 » 3113 » » » » 17-2 » 18-6 
Hontban 23573 » 3484 » » » » 14-7 » 154 
Nógrádban 45446 » 7310 » » » » 16 » 15.9 
Zólyomban 39358 » 7120 » » » » 17-8 » 1 7 3 

Átlag 129348 lélekre 21497 tk , vagyis 100 lélekre 16-6 
1887—88-ban 127338 » 21171 » » » » 1 6 5 

A fenti számokból, melyek évről-évre már alig változnak, azon 
következtetést vonhatjuk, hogy a tankötelesek jegyzéke már meg-
lehetős pontossággal szokott összeállíttatni. 

2. Ezen tankötelesekből járt: 

h e l y b e n i d e g e n 
elemi ism. elemi ism. felső magán közép össz. nj . a járók 

v. polg. iskolába százaléka 
Barsban 149 48 140 7 18 9 32 403 67 85-7 
Budapesten 524 7 1280 120 372 82 434 2819 296 90-5 
Hontban 2257 867 83 85 38 o O 70 3403 81 97-6 
Nógrádban 4860 1046 98 26 54 13 31 6128 1182 8 3 8 
Zólyomban 4812 1538 205 262 50 7 78 6952 168 9 7 6 

Átlag 12602 3506 1806 500 532 114 645 19705 1794 91-6 
1887/8-ban 12368- 3281 1904 541 577 283 661 19615 1561 92-6 

Az iskoláztatás tehát tavalyhoz képest 1%-nyi hanyatlást mutat. 
Barsban ugyan javult 5%-kal, Zólyomban a tavalyi magasságon ma-
radott, a többi három esperességben csekély mérvben hanyatlott. 
Legkedvezőtlenebbek a viszonyok Nógrádban, hol a tankötelesek 
16 százaléka nem jár iskolába; valamivel jobbak Barsban, hol — s 
ez a szórványos viszonyoknak tudandó be, 14°/0 marad nevelés nél-
kül; azután következik Budapest, a hol azonban a hiányzó 95°/o-ból 
egy rész hihetőleg az ellen nem őrizhető magánnevelésben részesül; 
Hont és Zólyom egyenlő százalékot mutatnak, t. i. 97'6-ot s ezen 
eredményt örvendetes tudomásul vehetjük, sőt az öt esperesség átla-
g o s százalékát is, a 91'6°/o-ot. 

3. A polgári iskolások száma apadott 45-el, a középiskolák 
növendékeié hasonlókép 16-al. Járt pedig a polg. iskolákba: Barsban 
az összes iskolások 4*4 (tavaly 4), Budapesten 13'1 (tavaly 14'3), 
Hontban 1*1 (tavaly 1*3), Nógrádban 0*8 (tavaly 0*6), Zólyomban 0 7 
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17. (tavaly 0 '6) ; középiskolába: Barsban 7-8 (tavaly 8*6), Budapesten 15*3 
(tavaly 15*2), Hontban 2 (tavaly 1T), Nógrádban 0'5 (tavaly 0*9), 
Zólyomban 1T (tavaly 0*8). 

4. Idegen illetőségű (vallású) gyermek járt iskoláinkba: Barsban 
23 (19-el kevesebb, mint tavaly), Budapesten 474 ( + 65), Hontban 
152 ( — 1 3 ) , Nógrádban 368 ( + 58), Zólvomban 108 f — 55), ösz-
szesen 1125 ( + 33). 

5. Félnapi mulasztás volt 116426, tehát 10671-el több, mint az 
előző évben, még pedig Barsban 2173, Budapesten 8259, Hontban 
41315, Nógrádban 18090, Zólyomban 46589. Esik pedig, csak a 
saját felekezeti iskoláinkba járó növendékeket tekintve, Barsban egy 
tanulóra 11 ( + 3), Budapesten 15 ( + 14), Hontban 13 ( + 1), N ó g -
rádban 3 (úgy, mint tavaly), Zólyomban 7 (tavaly is annyi volt) 
félnapi mulasztás. Bírságolás történt 423 esetben, mely összegből esik 
Hontra 120 és 303 Zólyomra. 

6. A saját iskoláinkat látogató tanulók körül működött tanítók: 

képes. nem kép. rendes segédt. összesen 

Barsban 6 ( + 1) — 6 ( + 1) - 6 ( + 1 ) 
Budapesten 25 ( + 2) 4 20 ( + 2) 9 29 ( + 2) 
Hontban 49 ( + 4 ) 4 ( — 3 ) 49 ( + 1) 4 53 ( + 1 ) 
Nógrádban 91 ( - 4 ) 17 ( + 1) 102 ( - 4 ) 4 ( - 1 ) 108 ( - 3 ) 
Zólyomban 56 ( + 1) 15 ( — 1 ) 53 (— 1) 18 ( — 1 ) 71 
Összesen 227 ( + 4 ) 40 ( — 3 ) 230 ( + 1) 37 267 ( + 1) 

Ezen számok tavalyhoz képest alig változtak. A tanítók száma 
általában egygyel szaporodott, a képesítetteké 4-gyel; a nem képesí-
tetteké azonban fogyott 3-mal, mi haladást jelent. 

7. Iskola volt: 

egyh. közs. és áll. saját iskoláink közül 
jó rossz karban 

Barsban 5 4 1 3 1 
Budapesten 8 8 - - 8 — 
Hontban 53 ( + 1 ) 52 ( + 1 ) 1 42 (— 1) 10 
Nógrádban 108 ( + 1) 104 ( + 1) 4 94 ( + 1) 10 
Zólyomban 57 ( + 1) 56 1 ( + 1 ) 53 ( + 3) 3 
Összesen 231 ( + 3 ) 224 ( + 2 ) 7 ( + 1) 200 ( + 3) 24 

Uj iskola épült 4 (a budapesti esperességben 1, Hontban 1, 
Zólyomban 2), iskola javíttatott 31, még pedig Barsban 1, Buda-
pesten 7, Hontban 8, Nógrádban 9, Zólyomban 6. 
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8. Ezen iskolákban volt: 17. 

tanterem tanítólak faisk. testgyak. 

Barsban 5 5 1 2 ( + 1 ) 
Budapesten 19 ( + 1 ) 11 ( + 1 ) — 2 
Hontban 53 ( - 1 ) 45 45 ( — 2 ) 27 ( - 1 ) 
Nógrádban 103 ( + 2) 103 ( + 2 ) 56 (— 1) 1 ( - 1) 
Zólyomban 73 ( + 1) 59 ( + 1) 45 ( — 2 ) 7 ( - 1 ) 
Összesen 253 ( + 3 ) 223 ( + 4 ) 147 ( — 5 ) 39 ( - 2 ) 

A tantermek és tanítólakok szaporodtak; de hová lett az 5 
faiskola és a két testgyakorló tér?! 

Összehasonlítván a saját iskoláinkat látogató növendékek számát 
a tanítók és tantermek számával esik átlagosan: 

egy tanítóra egy tanteremre 

Barsban 33 33 
Budapesten 18 27 
Hontban 58 58 
Nógrádban 54 57 
Zólyomban 89 87 

Átlag 60 63 tanuló. 

9. Taneszközök: 
írót. fali olv. t . fali térk . földg. termr. eszk. termt . eszk. könyvt . köt . 

Barsban 6 75 18 ( + 1) 6 563 ( + 3) 84 ( + 8) 116 ( + 20) 
Bpesten 30 ( + 1) 265 ( - 212) 47 ( + 1) 10 1401 ( + 2 4 8 ) 31 ( + 9 ) 2480 ( + 832) 
Hontban 74 ( + 1) 1246 ( + 8) 187 ( + 6) 48 ( + 2) 2147 ( + 141) 163 ( + 3 ) 4349 (— 15) 
Nógrádb. 137 (— 1) 2138 (— 16) 215 ( + 2 2 ) 78 (— 1) 1969 (-1- 126 153 ( - 8) 3353 ( + 1 9 0 
Zólyomb.l 14 ( + 12) 1468 ( + 74) 234 ( + 54) 52 ( + 1 ) 1244 ( + 33) 327 ( + 1 ) 1497 ( + 21 j 

Összesen 361 5188 731 194 7264 758 11795 
+ 13 - 146 + 84 - - 2 + 551 + 13 + 1048 

A taneszközök, kivéve a fali olv. táblákat és a földgömböket, 
melyek fogytak, szaporodtak. 

10. Vagyon: 

Barsban 
Budapesten 
Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

ingatlan 
f r t 

11301 ( + 2001) 
81500 (4- 18400) 
67024 ( + 8577) 

103690 ( + 700) 
53082 ( + 47) 

tőkepénz 
f r t 

734 ( + 99) 
50970 ( + 2 2 0 0 ) 
8172 (— 1586) 
5597 ( + 50) 
3201 ( + 64) 

összesen 
f r t 

12035 ( + 2100) 
132470 ( + 2 0 6 0 0 ) 

75196 ( + 6991) 
109287 ( + 750) 
56283 ( + 111) 

Összesen 316597 
+ 19725 

68674 
+ 827 

385271 
+ 20552 
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Ezen adatok még mindig nem mondhatók teljesen helyeseknek 
és megbízhatóknak, mert mig p. o. Budapesten a német-magyar 
egyháznál az ingatlan 50000 írtban van kimutatva, annak jövedelme: 
semmi. Ugy látszik, másutt sincsenek még az iskolaépületek s a tan-
termek kellőleg tekintetbe véve. 

11. Az iskolák jövedelme: 

Barsban 
Budapesten 
Hontban 
Nógrádban 
Zólyomban 

készpénzben 
frt 

1251 
28882 
11647 
11606 
24193 

terményekben 
frt 

1929 
1632 

11518 
23596 
10763 

összesen 
frt 

2480 (— 107) 
30514 ( — 4 0 3 7 ) 
23165 (— 797) 
35202 ( + 1992) 
34956 ( T 1603) 

Összesen 77579 ( + 3 6 6 6 J 48738 (—5012) 126317 (— 1346) 

A jövedelem a terményekben tetemesen apadott, a mi az időt 
nagyon jól jellemzi! 

Származott pedig ezen jövedelem a következő forrásokbol: 
ingatlból tőkep. tand. állami 

s e g e 
köz: 

1 y b ő 1 
egyh egyebekb. összesen 

Barsban 741 frt 50 frt 162 frt — frt 227 frt 1258 frt 42 frt 2480 frt 
Budapesten 1253 >) 3165 » 17298 » — » 5800 » 2743 » 255 » 30514 » 
Hontban 6102 » 506 » 3181 » — » 2822 » 8125 » 2429 » 23165 » 
Nógrádban 9874 » 293 » 5558 » 295 » 927 » 16287 » 1968 » 35202 » 
Zólyomban 3592 » 178 » 5939 » — » 9048 » 15254 » 945 » 34956 » 

Összesen 21562 frt 4192 frt 32138 frt 295 frt 18824 frt 43667 frt 5639 frt 126317 frt 
- 4 9 6 5 » + 3 4 3 » + 1967 » — » + 1 4 6 7 » — 881 » + 721 » — 1346 » 

12. Kiadás: 
rend. t. fiz. segédt. flz. javítás tanszer egyebek összesen 

Barsban 2295 frt — frt 41 frt 37 frt 35 frt 24-08 frt 
Budapesten 21356 » 4520 » 1115 » 981 » 2196 » 30168 » 
Hontban 20099 » 537 » 493 » 257 » 1779 » 23165 » 
Nógrádban 31707 » 352 » 2188 » 218 » 773 » 35202 » 
Zolyomban 27036 » 2864 » 2864 » 207 » 1985 » 34956 » 

Összesen 102493 frt 8273 frt 6701 frt 1700 frt 6732 frt 125899 frt 
+ 4921 » -- 1892 » + 837 » + 332 » — 5701 » — 1503 » 

Esik pedig ezen kiadásból: 

egy iskolára egy rend. tan. egy segédtan. egy tanulóra 

Barsban 602 frt 382 frt — frt 12 frt 22 kr. 
Budapesten 3771 » 1067 » 502 » 56 » 8 1 » 
Hontban 451 » 410 » 134 » 7 » 41 » 
Nógrádban 338 » 310 » 88 » 5 » 36 » 
Zólyomban 624 » 5JL0 _»_ 158 » 5 » 50 » 

Átlag 562 frt 445 frt 223 frt 7 frt 81 kr. 
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A mi végre a magyar nyelvet illeti, tanítóink hiven végzik e 
részbeni kötelességeiket is s az eredmény, a viszonyokhoz képest 
hol megnyugtató, hol dicséretes; a főesperes urak mindenünnen jelen-
tékeny haladást jeleznek. 

Az olvasó könyvet egy főesperes úr sem említette meg jelenté-
sében; nem tudom, szabad-e ezen hallgatást annak a jeléül vennünk, 
hogy az olv. könyv már meghonosodott s minden rendben van. 

Kelt Körmöczbányán, 1889-iki aug. 23-án. 
A nagyméltóságú s főtisztelendő ker. gyűlés 

alázatos szolgája Raab Károly, 
ker. népisk. biz. elnök. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek és a jegyzőkönyvbe 
felvétetnek Achim Adám és Raab Károly főesperes urak-
nak a közgyűlés köszönetet mond a jelentések egybeállí-
tásának fáradságos munkájáért. Egyúttal elhatározza a köz-
gyűlés, hogy ezentúl az eddigi két jelentés helyett az egész 
kerület népiskolai viszonyai egy egységes jelentésben fog-
laltassanak és köszönettel fogadja a tankerületi bizottsági 
elnök urak azon kijelentését, hogy ez egységes jelentést 
egymást évről-évre felváltva elkészítendik. A jövő évi első 
jelentésre Achim Adám főesperes úr ajánlkozott. 

18. Bemutattatnak a kerületi tankönyvbiráló bizottságnak jelen-
tései, melyek Raab Károly főesperes úrnak «a keresztény egyház 
rövid története» czimü múvét, és Kapi, Pap és Posch uraknak 
ABC-és olvasókönyvét a kerületi iskolai könyvek lajstromába való 
fölvételre ajánlják. 

Ezen iskolai könyvek a kerületi iskolás könyvek laj-
stromába felvétetnek. 

19. Bemutattatnak a vallás- és közokt. ügyi és egyéb hatósá-
goknak a lefolyt esztendőben a püspök úrhoz intézett következő 
leiratai: 

1 1889. aug. 15-én 34,526. sz. Az ipolyveczei hitközség fel-
ségfolyamodványára kéretik beható nyilatkozat. 

2. 1889. jul. 31. 30,858. sz. Klár Béla orosházai segédlelkész-
nek s Linder Mihály felső-micsinyei lelkésznek eddigi honvédelmi 
rendfokozatukról való leköszönésük folytán nem engedtetik meg a 
honvédlelkészi egyenruha viselése. 

3. 1889. jul. 30. 1,747. ein. sz. Értesítés a hivatalos leleteknek 
hol és mikénti beszolgáltatásáról. 

4. 1889. jul. 26. 30,560. sz. Schlesinger Mórnak megenged-
tetett a magánvizsgatétel a II. osztályból. 

5. 1889. jul. 15. 1,689. ein. sz. A mellékelt táblázat kitöltése 
kéretik az egyes iparczikkekből való évenkénti szükséglet kimutatása 
czéljából. 



62 

19. 6. 1889. jul. 19. 1705. ein. sz. Ajánltatik Grünwald Béla országgy. 
képviselőnek «A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve» czimű 
munkája. 

7. 1889. jul. 30. 17,422. sz. Véleménynyilvánítás és nyilatko-
zattétel kéretik a tervezett országos középiskolai tanári nyugdíjintézet 
kérdését illetőleg. 

8. 1889. jul. 23. 18,930. sz. Megküldetik az állami s községi 
népoktatási tanintézetek bizonyítvány-másolatainak kiállítását szabá-
lyozó rendelet. 

9. 1889. jul. 28. 29,913. sz. Értesítés Freytag Károly eperjesi 
III. oszt. tanulónak az ország összes középiskoláiból való kizáratásáról. 

10. 1889. jul. 28. 32,540. sz. A hertelendyfalvi egyházközség 
felségfolyamodványa visszaküldetett. 

11." 1889. jul. 25. 31,878. sz. Bekivántatott az aszódi ev. 
gymnasium statistikai ivének második példánya. 

12. 1889. jul. 22. 4,740. sz. A selmeczi ev. főgymnasium 1887. 
évi számadási kivonata észrevétel alá nem esőnek találtatott. 

13. 1889. jul. 26. 30,317. sz. Megküldetett dr. Kicska Emil főorvos 
Gusztáv nevü fiának az I. osztályból magánvizsgálatát kérelmező 
folyamodványa elintézés végett. 

14. 1889. jul. 17. 24,035. sz. A serajevói csász. és kir. főgym-
nasium növendékeinek úgy osztály-, mint érettségi bizonyítványai 
Magyarországon államérvényeseknek nyilváníttattak, azon megszorí-
tással, hogy magyar egyetemen a bölcsészeti kar classica-philologia 
szakára lépő tanulók a görög nyelvből pótérettségi vizsgálat letéte-
lére fognak köteleztetni. Egyébként érvényben maradt az 1883. évi 
decz. 31-ki 39,757. sz. intézkedés. 

15. 1889. jul. 11. 25,123. sz. A váczi kath. főgymnasiumnak 
megadatott 3 évre a nyilvánossági jog. 

16. 1889. jul. 14. 23,991. sz. Sürgettetik Marossy Sándor sel-
meczi ev. lyc. felfüggesztett tanár fegyelmi ügyének elintézése s 
kéretnek az ezen ügyre vonatkozó adatok. 

17. 1889. jun. 6. 10,981. sz. Ajánltatik Pentsy József és Szent-
györgyi Lajos bánffi-hunyadi tanítók «Kalotaszegi varrottas album»-a. 

18. 1889. jul. 10. 27,532. sz. Megküldetett a csakovai közalap, 
ker. gazd. főtisztséghez intézett rendelet mása. 

19. 1889 jul. 8. 28,918. sz. Nyilatkozattétel kívántatik Schle-
singer Mór II. oszt. tanulónak osztály-összevonási engedély iránt 
benyújtott kérvényéről. 

20 1889. jun. 17. 1513. ein. sz. Kéretik a culturális érdekek-
nek szolgáló adományok pontos bejelentése, a mennyiben a jelenté-
kenyebb adományokat tevők nevei az országgyűlés elé terjesztendő 
jelentésben közzé fognak tétetni. 

21. 1889. ápril 25. 105. ein. sz. Megküldetett az 1885. évi 
orsz. kiállításról szóló hivatalos főjelentés 1 példánya. 
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22. 1889. ápr. 26. 18,306. sz. Marcsek Istvánnak megenged- 19. 
tetett a javító érettségi vizsgálat letétele. 

23. 1889. jun. 22. 25,415. sz. Bory Boldizsár dijnoknak meg-
engedtetett, hogy a selmeczi ev. főgymnasiumnál az I. és IV. osz-
tályból 2—2 osztály esetleges összevonásával tetszésszerinti időkö-
zökben magánvizsgálatot tegyen. 

24. 1889. jun. 21. 22,749. sz. Megküldetett a véderőről szóló 
1889. évi VI. t.-cz. 25. §. folytán szükségessé vált tanulmányi sza-
bályzatok módosítására vonatkozó rendelet 4 példányban. 

25. 1889. jun. 21. 26,304. sz. Visszakérőleg megküldetett észre-
vételek tétele végett az alakulóban lévő temesvári prot. nőegylet 
alapszabályzat tervezete. 

26. 1889. jun. 18. 13,969. sz. A budapesti VII. ker. m. kir. 
állami gymnasiumnál a latin s gö rög . nyelv és irodalom tanszéké-
nek betöltésére vonatkozó pályázat. 

27. 1889. jun. 28. 28,037. sz. Értesítés a békés-csabai kir. adó-
hivatal utasíttatásáról, miszerint a bányai ev. egyházkerületet meg-
illető 4750 frt államsegélyt bélyegtelen nyugtán fizesse ki, miről 
annak idején való számadás kéretik. 

28. 1889. jun. 19. 17,725. sz. Megküldetett a javító érettségi 
vizsgálat elmulasztása következtén fölmerült kérdésre a határozat, 
mely szerint egy évi időköz szolgál terminus gyanánt, ha ez azon-
ban egy évnél továbbra terjedne, az engedély megadása a cultus-
ministertől függ. 

29. 1889. jun. 14. Országos m. kir. stat. hivataltól. 423. sz. 
Bekivántatott Uj-Kigyós község ág. hitv. ev. hitfelekezetű népmoz-
galmi adat kimutatása az 1888-ik évről, vagy ha ez adatok netán 
már benfoglaltatnának valamely anyaegyház kimutatásában, kéretik 
ezen anyaegvház megnevezése. 

30." 1889. jun. 2. 23,207 sz. Békéssi Gyula helyett dr. Török 
Aurél budapesti egyetemi tanár küldetett ki a szarvasi ev. főgym-
nasium érettségi vizsgálataihoz. 

31 1889. jun. 7. 15,811. sz. Visszaküldetnek a Bésan-féle 
100 frtos ösztöndíjra beérkezett folyamodványok; az említett állo-
másokat más pályázók nyerték el. 

32. 1889. jun. 7. 24,822. sz. Megengedtetett Vajnovszky Vincze 
VI. osztályt végzett tanulónak, a VII. osztályból való magánvizsgálat. 

33. Í889. jun. 11. 22,736. sz. Megküldetnek a honi középis-
kolák 1888/9. évi állapotáról szóló adatokra szükséges ivek. 

34. 1889. jun. 3. 16,022. sz. Utasíttatik az egyházkerületben 
lelkészkedő papság a városokban és községekben alakítandó véd-
himlőoltási ellenőrző bizottságokban való közreműködésre. 

35. 1889. május 27. 22,691. sz. Visszakérőleg megküldetik Bory 
Boldizsár dijnok magánvizsgálati engedélyért beadott kérvénye, melyre 
a selmeczi ev. főgvmnasiumi tanártestület meghallgatása mellett véle-
mény-nyilvánítás kéretik. 
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36. 1889. május 18. 12,513. sz. Zsizsnyovszky Endre volt kar-
tali tanító eltiltatott a tanítói pályától. 

37. 1889. május 12. 20,225. sz. Megküldetett a cs. kir. hadi-
tengerészethez felveendő hadapródokra vonatkozó pályázat közzé-
tétel végett. 

38. 1889. jul. 6. 20,647. Sürgettetik a szarvasi főgymnasiumi, 
természetrajz- és természettani muzeum hiányainak beszüntetése. 

39 1889. május 12. 6364. sz. A polgári iskolából való átlé-
pésnek a középiskolába részletes szabályozása; a magántanulók vizs-
gálatra bocsáttatásának s az általuk fizetendő díjak ügye. 

40. 1889. május 6. 8416. sz. Ajánltatnak az erdélyi gazdasági 
egylet által kiadott füzetek a tanítóképzők, polgári s felső népiskolák 
és az elemi népiskolák tanítói könyvtárai számára. 

41. 1889. május 8 29,877. sz. Kormány képviselőkül kikül-
dettek az érettségi vizsgálatokra: a budapesti ev. főgymnasiumhoz 
Gömörv Oszkár min. tanácsosba selmeczi főgymnasiumhoz Vécsey 
Tamás egyetemi tanár; Szarvasra pedig Békéssi Gyula debreczeni 
tankerületi főigazgató. A püspök által kijelölendő még az elnök, s 
kitűzendő a vizsgálat napja. 

42. 1889. május 4. 19,786 sz. A budapesti s szarvasi főgym-
nasiumok 11. osztályában a tanulók létszáma meghaladván a törvé-
nyes maximumot, elrendeltetik, miszerint a jelzett osztályokba 60-nál 
több tanuló ne vétessék fel. 

43. 1889. május 5. 11,060. sz. A selmeczi ev. főgymnasium 
kiegészített épületének tervrajza megtartatott. 

44. 1889. május 4. 1128. ein. sz. Megküldetett a m. kir. hon-
védelmi minister f. é. ápril 1-én 1282. ein. sz. alatt kelt rendeletével 
kibocsátott népfölkelési hirdetmény. 

45. 1889. ápril 25. 1032. ein. sz. A számsorok interpunctiójá-
nak szabályai. 

46. A m. kir. pénzügyministertől. 1889. márczius 10894/3910. sz. 
Kéretik a mellékelt 20 drb 2 frtos sorsjegy elfogadása s a netán el 
nem kelt sorsjegyeknek f. é. jun. 27. előtti visszaküldése a budapesti 
lotto-igazgatósághoz. 

47. 1889. márcz. 18. 11,223. sz. Megküldetett az Ő csász. és 
ap. kir. Felsége által a zsolnai ev. leányegyháznak adományozott 
100 frt, kéretik az illető községnek az összeg átvételét tanúsító, 
2 példányban kiállítandó nvugtája. 

48 1889. márcz. 18." 11,725. sz. Megküldetett az Ő csász. és 
ap. kir. Felsége által a horháti ev. hitközségnek iskolaépítésre ado-
mányozott 100 frt. Kéretik az illető községnek az összeg átvételét 
tanúsító 2 példányban kiállítandó nyugtája. 

49. 1889. április 14. 15,336. sz. Megküldettek Balassa István 
budapesti ev. hitv. főgymn. VIII. oszt. tanulónak és Bésan-féle ösz-
töndíjasnak bizonyítványai. 

50. 1889. április Í2. 37,512/888. sz. Megküldetett a hitfelekezeti 
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iskoláknál előforduló hiányok megszüntetésére irányuló rendelet egy 19. 
példánya. 

51. 1889. április 8. 15,072. sz. Mar esek István érettségi vizsgálat 
tárgyában benyújtott folyamodványára kéretik beható vélemény-
nyilvánítás. 

52. Köszönetnyilvánítás Trefort Ágoston cultusminister elhunyta 
alkalmából történt részvétnyilatkozatra. 

53. 1889. niárcz. 28. 11,755. sz. Megküldetett észrevételek 
tétele végett Mihala Mihály mendei lakos fiainak, mely vallásban 
leendő nevelésének kérdése. 

54. 1889. ápr. 4. 14,321. sz. Illetékes közzététel végett meg-
küldetett az 1 889/90. iskolai év kezdetével üresedésbe jövő katonai 
kincstári és alapítványi, nemkülönben a fél és egész fizetéses helyekre 
vonatkozó pályázati hirdetmény. 

55. 1889. ápril 7. 886. ein. sz. További intézkedés czéljából 
átszolgáltatott a Szirotka János, volt apostagi tanító után maradt 
koronás érdemkeresztről szóló elismervény. 

56. 1889. ápr. 4. 14,286. sz. Értesítés az ág. hitv. ev. hivatal-
nokok által egvházi adóval történt megrovatásuk miatt beadott kér-
vényeiknek azon okból való elutasításáról, minthogy e panaszok az 
illetékes egyházi autonom hatóságok által birálandók el. 

57. Csász. kir. VI. hadtestparancsnokság 1888. okt. 12. Okályi 
Gusztáv kineveztetett II. osztályú tábori pappá a tartaléknál. 

58. Csász. kir. VI. hadtestparancsnokság 1888. szept. 16. 6841. sz. 
Wenk Károly kineveztetett II. osztályú tábori pappá a tartaléknál. 

59. 1888. szept. 26. 1656. ein. sz. A magyar országos központi 
takarékpénztár által kibocsátott T a/2 °/0-kos záloglevelek üzleti biz-
tosítékul s bánatpénzül elfogadhatóknak nyilváníttatnak. 

60. 1888. okt. 1. 38,481. sz. Megengedtetik Graf Józsefnek a 
II. osztályból a magánvizsgálat letétele. 

61. 1888. szept. 27. 1523. ein. sz. Ajánltatik «Magyarország 
tiszti név- és czimtára». 

62. 1888. okt. 22. 1650. ein. sz. Ajánltatik a dr. Toldy László 
szerkesztésében megjelent «Törvényhatósági naptár». 

63. 1888. okt. 31. 44,244. ein. sz. Visszakérőleg megküldetik a 
borosznoki egyházközség felségfolyamodványa vélemény nyilvánítás 
végett. 

64. 1888. okt. 20. ad. nm. 9733. sz. Tekintettel a katonai 
népfölkelési nyilvántartás czéljára, a halálozások az elhúnytak szü-
letéshelyi anyakönyvbe is bevezetendők. 

65. 1888. okt. 25. 40,560. sz. Ajánltatik Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmond által szerkesztett «Magyar nyelvtörténeti szótár», 
a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. 

66. 1888. nov. 12. 45,668. sz. Kérdés intéztetik az iránt, vájjon 
deczember havában lesz-e egyáltalán, s ha lesz, hol és mely napon 
fog tartatni az egyházkerületben a javító érettségi vizsgálat? 
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67. 1888. nov. 46,498. sz. Becker Istvánnak nem engedtetett 
meg a VI. osztályból a javító s a VH-ből a magánvizsgálat letétele. 

68. 1888. decz. 5. 49,275. sz. Értesítés a bányai ev. egyház-
kerület részéről átvett 470 frtnyi államsorsjegy beszámolásának helyes-
ségéről. 

69. 1888. nov. 22. 2014. ein. sz. Rovatos névjegyzék kéretik 
a ker. tanintézeteknél azon egyénekről, kiknek fölmentését a katonai 
szolgálattétel alól az illető intézet érdeke mulhatlanúl megkívánja. 

70. 1888. nov. 29. 37,415. sz. Horváth István tarján-pusztai 
róm. kath. volt tanító e pályától eltiltatott. 

71. 1888. nov. 29. 461,739. sz. Nagy Sándor felső-szilvágyi 
volt tanító e pályától eltiltatott. 

72. 1888. nov. 27. 48,785. sz. Bekéretett Győry Loránd Bésán-
féle ösztöndíjas 1887/8 . évi isk. bizonyítványa. 

73. 1888. évi nov. 18. 46,987. sz. Bekéretett Balassa István 
Bésán-féle ösztöndíjas 18 8 7/8. évi isk. bizonyítványa. 

74. 1889. febr. 17. 78. sz. Kérdés intéztetett Marossy Sándor 
selmeczi ev. főgymnasiumi tanár felfüggesztésének oka iránt. 

75. 1889. jan. 26. 2127. sz. Szenczy József kecskeméti VII. 
oszt. tanuló az ország összes gymnasiumaiból kizáratott. 

76. 1889. jan. 14. 63. sz. Frank Vilmos nagyváradi II. oszt. 
tanuló az ország összes középiskoláiból kizáratott. 

77. 1889. jan. 16. 52,835/1888. sz. Megküldetett a közoktatás 
állapotáról szóló 17. ministeri jelentés. 

78. Csász. kir. VI. hadtest parancsnokság 700. sz. 1889. jan. 
31. Geduly Henrik II. osztályú tábori pappá neveztetett ki a tartalékban. 

79. 1889. jan. 22. 40,113/1888. sz. A verseczi ötosztályú reál-
iskolának megadatott a nyilvánossági jog. 

80. Orsz. magy. kir. statistikai hiv. 1889. jan. 22. 4277/1889. sz. 
Bekivántatnak az 1874. évi XXV. törv.-cz. értelmében a beküldött 
kérdőivek rovatai szerint az 1888. évre vonatkozó adatok esperességek 
szerint részletezve az egyh. kerületi hittani intézet 188 7/8. évi adatai. 

81. Csász. kir. IV. hadtest parancsnokság 1889. jan. 25. 772. sz. 
Szaa Frigyes II. osztályú tábori pappá neveztetett ki a tartaléknál. 

82. 1889. jan. 20. 2987. sz. Szabó Géza vasvármegyei segéd-
tanfelügyelő honti kir. tanfelügyelővé neveztetett ki. 

83. 1889. jan. 4. 49,167/1888. sz. Kapcsa András domasinai 
gör. kath. tanító e pályától eltiltatott. 

84. 1889. jan. 13. 52,542/1888. sz. Véleményes nyilatkozattétel 
végett megküldetett a beszterczebányai egyházközségnek Libay Sámuel 
és Friderika-féle segély alapító-levelét bemutató beadványa. 

85. 1889. jan. io. 978. sz. Beható nyilatkozat kéretik a zsolnai 
ev. leányegyház község felségfolvamodványára. 

86. 1888. decz. 20. 50,098. sz. Megküldetett a középiskolai 
tanárvizsgálat tárgyábani «Szabályzat» 14 példányban. 

87. 1888. decz. 21. 558. sz. A szarvasi ev. főgymnasiumnál 
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nagyobb gond fordítandó a görög és latin nyelv és a mathesis 19. 
tanításának sikeresebbé tételére. 

88. 1888. decz. 22. 2132. ein. sz. Értesítés Torontálmegyének 
bánlaki járásában lévő Malaniczfalva községnek Nagy-Gáj községgel 
való egyesítéséről. 

89. 1888. nov. 24. 48,138. sz. A budapesti ev. főgymnasium 
deczember havi érettségi vizsgálataira dr. Gömöty Oszkár min. 
tanácsos küldetett ki kormányképviselőül. r 

90. 1888. decz. 21. 46,679. sz. Értesítés az iránt, hogy a 
békés-csabai gymnasium államsegélyben nem részesíttetett. 

91. 1888. nov. 30. 48,198." sz. Elrendeltetik a «Néptanítók 
Lapja» számainak gondos gyűjtése, beköttetése az év végén s a 
leltárba való fölvétel mellett azoknak az iskolai könyvtárban való 
elhelyezése. 

92. 1888. decz. 7. 44,176. sz. A soproni Láhne-féle tan- és 
nevelő intézetnek megadatott az 1888/9 és 1889/90. évekre a gvmn. 
VI. osztályára szóló nyilvánossági jog. 

93. 1888. decz 21. 49,088. sz. Meghagyatik, miszerint a salfai 
ev. iskolánál a tanítói állomás képesített tanítóval töltessék be s az 
iskolai épület hiányai pótoltassanak. 

94. 1889. jan. 17. 1872. sz. Nyilatkozat kéretik a horháti egy-
házközség felségfolyamodására. 

95. 1888. nov. 4. 35,680. sz. A püspök úr felkéretik, minden 
módon odahatni, hogy a trachoma iránt a kellő óvintézkedések meg-
tétessenek: e végből megküldetik köröztetés végett az idevágó bel-
ügyministeri «Utasítás» I. részének egy példánya. 

96. 1888. decz. 7. 2085. sz. Fölszólítás az iránt, miszerint az 
egyes hatóságok és intézetek újévi üdvözleteik szétküldése követ-
keztén felmerülő költekezése beszüntettessék. 

97. 1888. decz. 1. 2113. ein. sz. Kéretik a népfölkelésről szóló 
1886. évi XX. t.-cz. végrehajtására vonatkozó és O cs. kir. apóst. 
Felsége által jóváhagyott «Utasítás» 103—104 pontjai szerint a 
népfölkelési kötelezettség alá tartozók közül azok névjegyzéke, kik 
a közszolgálat teljesítésére vagy annak érdekében nélkülözhetetlenek, 
hogy háború esetén a kultusminister ajánlata folytán a m. kir. hon-
védelmi minister úr által állásukban meghagyhatok legyenek. 

98. 1888. nov. 26. 48,994. sz. A mult tanévben a latin és 
görög nyelvből pótérettségit tett reáliskolai tanulók névjegyzéke, a 
vizsgálat eredménye s az illető főgymnasium megnevezése kéretik. 

99. 1888. decz. 19. 52,008. sz. Pályázat a Bésan-féle 100 frtos 
ösztöndíjra s kéretik a kisebb illetményű Bésan-féle ösztöndíjasok 
közül a legérdemesebbet pártoló javaslat beterjesztése. 

100. 1888. decz. 18. 51,187. sz. Véleményes jelentés kéretik 
a csépai egyh. község felségfolyamodványára. 

101. 1888. decz. 21. 21,868. sz. Meghagyatik a békés-csabai 
gymnasium épületének hatósági mérnök által való megvizsgáltatása. 

5* 
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19. Kívánatos az intézet új épületének folytatása s a tanári karnak még 
egy hitoktatóval leendő kiegészítése. 

102. 1888. decz. 12. 51,669. sz. Bekivántatik a selmeczi ev. 
főgymnas. tanárainak minősítvényi táblázata. 

103. 1888. decz. 19. 2071. ein. sz. A Mandrovits Szilárd által 
irt: «HcrycTpoBaHa Hcropiija CpncKor naposa» (a szerb népek képes 
története) téves tanokat tartalmazván minden közkönyvtárból ki-
tiltatott. 

104. Orsz. m. kir. statist. hiv. 1888. nov. 21. 9987/1888. sz. 
Népmozgalmi adatok fölvételére megküldetett a megfelelő füzetek 
300 példánya. 

105. Orsz. m. kir. statist. hiv. 1888. decz. 18 10,422/1888. sz. 
Előfizetési fölhívás a «Közgazdasági és statistikai évkönyv»-re. 

106. 1888. decz. 21. 22,680. sz. Bekivántatik a budapesti ev. 
főgymnasium épületének alaprajza s oldalmetszeteinek rajza, valamint 
az ezen intézet tanárainak tanképesítő okmányai is kéretnek. 

107. 1889. máj. 20. 21,433. sz. Megküldetett a székesfehér-
vári m. kir. állami főreáltanoda iskolaszolgai állomására való pályázat. 

108. 1888. decz. 30. 46,140. sz. Tudomásul vétetett a b.-csabai 
gymnasium tanhelyiségein történt változtatás. Kívánni valót hagy 
még azonban hátra a tanári kar hiányossága. Végül bekivántatik a 
tanárok tanképesítő okmányainak hiteles másolata. 

109. 1889. jan. 22. 51,995/1888. sz. Sürgettetik a bereznai új 
községi elemi iskola hiányainak pótlása. 

110. 1889. jan. 21. 2862. sz. Fölhívás az iránt, hogy a magyar-
honi s erdélyi földtehermentési kötvények a «Budapesti Közlöny» 
f. é. jan. 17-ki 14-ik számában foglalt hirdetmény szerint mielőbb 
cseréltessenek be. 

111. 1888. decz. 30. 53,682. sz. Megküldetett az Ő cs. és ap. 
kir. Felsége által a borosznoki egyházközségnek engedélyezett 100 frt 
az ezen összeg átvételét jelző 2 példányban kiállítandó bélyegtelen 
nyugta ellenében. 

112. 1889. jan. 25. 244. ein. sz. Ajánltatik a Főry Imre ki-
adásában megjelenő «Magyar Mercur» cz. sorsolási értesítő. 

113. 1889. jan. 22. 3169. sz. Megküldetett a tanító- és tanítónő-
képző növendékeket illető 100 frtos Bésán-féle ösztöndíjra vonat-
kozó pályázat. 

1 1 4 1889. jan. 29. 2838. sz. A Libay Sámuel és Friderika-féle 
segélyalapítvány jóváhagyatván 2 példány az alapító levelekből vissza-
küldetik, a 3-ik hivatalos használatra visszatartatott. 

115. 1889. febr. 6. 4906. sz. Véleményes jelentés kéretik a 
a salgótarjáni egyházközség felségfolyamodványáról. 

116. 1889. febr. 12. 4233. sz. Haitsch Samu helyettes tanár 
rendes tanárrá neveztetett ki a selmeczi gymnasiumnál. 

117. 1889. febr. 18. 50,129/1888. sz. Kéretik a selmeczi ev. 
gymnasium tervrajzában a történt helyiségváltozások s pótépítkezések 
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feltüntetése. Bekivántatik még a beszterczebányai gymnasium terv- 19. 
rajza s okmányai is kéretnek. 

118. 1889. jan. 20. 52,153/1888. sz. Kövy Bélának nem en-
gedtetett meg a VII. és VIII. osztályból a magánvizsgálat. 

119. 1889. jan. 30. 4519. sz. Utasítás az iránt, hogy jövőben 
az állami tanító- s tanítónőképzőkhöz küldeni szándékolt hitoktatók 
a cultusministernél ideje korán jelentessenek be. 

120. 1889. febr. 10. 53,741/1880. sz. Hármas kijelölés kéretik 
a báró Sina Simon-féle népiskolai volt tanítók segélyezésére rendelt 
alapítványnál. 

121/ 1889. febr. 19. 6318. sz. Magasabb Bésan-féle ösztöndíj 
állomásra helyeztettek: Balassa István 200 frtról 250 frtra; Győry 
Loránd 100 frtról 200-ra. Mindkettő a budapesti ev. gymn. VIII. 
osztályú növendéke. 

122. 1889. febr. 25. 8227. sz. Elrendeltetik a kiskéri ev. lelkész 
felelősségre vonása, minthogy megtagadta az anyakönyvi kivonatot 
névváltoztatás ügyében a levéltár részére. 

123. 1889. febr. 19. 2279/1888. ein. sz. Minthogy a pénznek 
levélben való küldése, úgy a feladó közegre, mint a postahivatalra 
jelentékeny több fáradsággal jár, mint a postautalvány használata, 
ez utóbbi eljárás, mint czélszerűbb, ajánltatik. 

124. 1889. febr. 25. 480. ein. sz. Üzleti biztosítékul és bánat-
pénzül további intézkedésig elfogadható értékpapírok fölsorolása. 

125. 1889. febr. 17. 6280. sz. Megküldetik a temesvári állami 
főreáliskolánál betöltendő 1, nyelvészeti rendes tanszékre vonatkozó 
pályázat. 

126. 1889. márcz. 3. 55,119/1888. sz A szarvasi ev. főgym-
nasiumnál a mathesis terén fölmerülő eredménytelenség ellen leg-
rövidebb idő alatt megteendők a szükséges intézkedések. 

127. A selmeczi ev. ker. lyceum igazgatósága. 431. sz. Meg-
küldetett a lyceum alaprajza s a történt új építkezés tervrajza. 

128. 1889. márcz. 6. 9513. sz. Köröztetés végett megküldetett 
a szolnoki állami főgymnasium rendszeresített tornamesteri állásra 
vonatkozó pályázat. 

129. 1889. márcz. 13. 8390. sz. Miskovits Judit, kispesti lakos, 
1885. április 30-án született Mari nevű és 1886. nov. 6-án született 
Etel nevű gyermekeit eddig meg nem kereszteltetvén, elrendeltetik, 
az ezen ügyben való intézkedés. 

130. 1889. márcz. 2. 9144. sz. Megküldetett az Ő cs. és kir. 
Felsége által a csépai egyházközségnek engedélyezett 150 frt, az 
ezen összeg átvételét jelző 2 példányban kiállítandó bélyegtelen 
nyugta ellenében. 

131. 1889. márcz. 15. 596. ein. sz. Értesítés kéretik az egyes 
üzletekkel a nyomtatványok, portomentes szállítása ügyében hivatalosan 
kötött netáni szerződések fönnállásáról. 
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19-20. 132. 1889. márcz. 18. 12,490. sz. Verédy Károly Abauj-Torna 
kir. tanfelügyelője Budapestre helyeztetett át. 

133. M. kir. igazságügyministerium 21. 12.081/1. M. 1889. sz. 
Utasítás adandó Moravcsik Mihály aszódi lelkésznek az ottani fegy-
házban végzendő isten-tisztelet iránt. 

134. 1889. febr. 22, 7297. sz. A Libay Sámuel és Friderika-
féle segélyalapítvány 2 alapítólevele pótló jóváhagyási záradékkal 
megküldetett. 

135. 1889. márcz. 8. 1012. sz. Tudósítás kéretik az iránt, vájjon 
a szarvasi főgymnasiumnak természetrajz- és természettani szertára 
hiányai pótoltattak-e már; s ha nem, mikor fognak e bajok or -
vosoltatni. 

136. 1889. márcz. 21. 12,491. sz. Pályázat a Ludovika-akadémiá-
ban szervezett tisztképző tanfolyamnál az 1889/90. tanévben betöltendő 
helyekre. 

137. 1889. márcz. 19. 12,163. sz. Pályázat a katonai nevelő 
és képző intézetben az 1889/9Ü. év elején betöltendő magy. állam-
alapítványi helyekre. 

138. 1889. márcz. 23. 11,727. sz. Megküldetett az Ő cs. és 
kir. Felsége által a salgótarjáni hitközségnek engedélyezett 200 frt 
az ezen összeg átvételét jelző, 2 példányban kiállítandó bélyegtelen 
nyugta ellenében. 

139. 1889. márcz. 29. 704. ein. sz. Megküldetett a népfölkelési 
kötelezettség alól fölmentett egyének névsora. 

140. 1889. jul. 10. 27,532. sz. Neubauer János lieblingi tanító 
5 holdnyi föld kegyadományban részesült. 

20. Olvastatik a bánáti főesperesnek a bánáti missióról szóló 
következő jelentése: 

Méltóságos cs Főtiszteletü kerületi gyűlés! 

Van szerencsém jelenteni, hogy a bánáti missió, most már az 
orsovai, n.-kikindai, t.-becsei és steierlaki lelkészek által gondozva, 
folytonosan áldásosán és sikeresen működik. 

Mily nagy és magasztos feladatot teljesít e missió, bizonyítja az 
is, hogy bár a nagy fáradsággal összegyűjtött hívek egy része már 
önálló és életképes egyházakat alakított, még most is közel ezer 
oly hívünknek hirdeti a boldogító evangéliumot, a kik e "gondozás 
nélkül a különféle felekezetek árjában menthetlenül elmerültek volna. 

S hogy mily sikeresen működik e missió, elég azon egy tényre 
rámutatnom, hogy esperességünk egyházainak száma rövid két évtized 
alatt 17-ről 24-re szaporodott s 3 új diasporalis egyház, t. i. a karan-
sebesi, a tisza-szt-miklósi és az ó-becsei alakulóban van. 
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A missió ilyetén működését leginkább a Gusztáv-Adolf egylet 19-22. 
hathatós támogatása tette lehetővé, mely egylet ez évben is közel 
600 frtnyi segélyben részesítette a missiót. 

Fájdalom, a legújabb értesülésünk szerint ezen egylet — sokfelé 
igénybe levén véve — jövőre már nem részesítheti a missiót oly 
mérvű segélyben, mint azt eddig tette. 

Nem csüggedünk. Istenbe vetve bizodalmunkat s a kegyes lel-
kek áldozatkészségébe továbbra is gondozni fogjuk tőlünk telhetőleg 
ezen ügyet, mely nemcsak a mi ügyünk, hanem az összes magyar-
honi evangyelmi egyház szent ügye. 

Midőn e nehéz feladat hű és lelkiismeretes teljesítésére továbbra 
is felajánljuk csekély erőnket, tisztelettel kérjük egyúttal a méltóságos 
főtiszteletű ker. gyűlést, hogy minket erkölcsi támogatásában továbbra 
is részesíteni és a honi gyámintézetek s a Gusztáv-Adolf egylet hat-
hatós pártfogásába melegen ajánlani méltóztassék. 

A méltóságos és főtiszteletű ker. gyűlés 
Temesvárott, 1889. szeptember 12. 

alázatos szolgája 
Kramár Béla, bánáti főesperes. 

Tudomásul vétetik. 

21. Bemutattatnak a barsi és nógrádi főespereseknek jelentései, 
melyek szerint az 1888/89-iki tanévben a lévai m. kir. állami tanító-
képzőben nem volt, a losoncziban ellenben pedig 9 ág. hitv. növen-
dék volt, melyből 3 a tanítóképezdei vizsgát letette. Frint Lajos 
aradi lelkész úrnak jelentése be nem érkezvén, elnöklő superinten-
dens úr tudatja, hogy Aradon nem volt ág. hitv. növendék. 

Tudomásul vétetik, egyúttal felszólíttatnak a főesperes 
urak, hogy figyelmöket, ill. jelentéseiket az állami tanítónő 
képezdékre, és azokban a hit és erkölcs tanítására terjesz-
szék ki a kerületben és évenként tegyenek jelentést. 

22. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok következő 
jelentése: « 

Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Tisztelettel jelentem, hogy a lefolyt évi levéltárnoki működésem 
az 1888/9—ki hivatalos iratok rendezésére, valamint superintendencziánk 
keletkezésére, illetve első évtizedeire vonatkozó okmányok tanulmá-
nyozására szorítkozott s hogy kerületi könyvtárunk számára semmi-
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28. nemű irodalmi termékeket nem vettem, kivéve a Luther-társaság 
kiadványait, melyek kerületünket, mint ezen társulat alapító tagját 
különben is megillették volna. 

Budapest, 1889. szeptember 8. 
Doleschall Sándor, 

levéltárnok. 
Tudomásul szolgál. 

28. Bemutattatik a beszterczebányai algvmnasium kérvénye az 
1889/90-iki tanévben stipendiumokra fordítandó száz forintért. 

A kérelemnek ez évben is hely adatik és az ösztön-
díjakra kért 100 frt a kerületi pénztárból kiutalványoztatik. 

24. A békési esperesség a megelőző pont kapcsán a b.-csabai 
gymnasium számára ösztöndíjakra hasonlag 100 frtot kér. 

A kérvény a jövő kerületi közgyűlés elé terjesztendő; 
véleményes jelentésre a pénzügyi bizottságnak kiadatik. 

25. Bemutattatik a br. Baldácsy-alapítvány igazgatóságának f. é. 
1889. május 12-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. 

Tudomásul vétetik, egyúttal az alap igazgatósága érte-
síttetik, hogy a kerületnek nincs kifogása az ellen, mikép 
a meghatalmazottaknak kellő időben meg nem választatása 
esetében, a régi meghatalmazottak mandátuma egv évre 
meghosszabbítottnak tekintessék. 

26. A pozsonyi theologiai akadémia épületeinek költségeire nézve 
némely esperesség a gyűjtés sikeres befejezését, mások annak folya-
matban létét jelentik. 

Felhivatnak a gyűjtést folytató esperességek, hogy eljá-
rásuk eredményéről a jövő közgyűlés elé tegyenek jelentést. 

27. Bemutattatik Abaífy Miklós verseczi lelkész úrnak folyamod-
ványa, melyben az általa Fehértemplomba hitoktatás czéljából teendő 
utazások kiadásaira 40 frtot előre kér kiutaltatni. 

A közgyűlés folyamodó úrnak félévi részletekben 
20—20 frtot, és igy összesen 40 frtot előre kiutal a kerü-
let pénztárából. 

28. Bemutattatik a tanügyi bizottságnak a kerületbeli közép-
iskolák és tanítóképzők állapotáról az 1888. és 1889. tanévre vonat-
kozó következő jelentése: 
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J e l e n t é s e 

a nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületi gyűlés által méltósá- 28. 
gos Zsilinszky Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizottságnak 

a kerület kebelében létező középiskolák és tanítóképzők állásáról. 

A nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületben az 1888/89. 
iskolai év folytán volt három nvolczosztályu teljes, három négvosz-
tályu gvmnasium s két tanítóképző intézet, összesen nvolcz közép-
tanoda, melyek közül hétben a tannyelv magyar, egyben (Besztercze-
bánya) a magyar mellett segédtannyelvekül használtatnak a tót és 
a német. 

I. A szarvasi főiskola a hozzá csatolt tanítóképző intézettel egy 
szorosan összetartozó tanintézetet képez. A gymnasium igazgatója a 
tanítóképző igazgatója is volt; azonkívül két rendes, egy helyettes 
tanár a tanítóképzőben mint szaktanárok működtek. Tannyelve, úgy 
a gvmnasiumban, mint a tanítóképzőben is magyar, de a tanítóképző 
növendékei a bibliai szláv nyelvben, a gyakorló iskolában pedig nem-
csak magyar, hanem tót nyelvű tanításban is gyakoroltattak. Az 
összes főiskola tanereje 11 rendes, l helyettes tanár, '2 bejáró óraadó, 
4 más tárgyat nem tanító hitoktató, összesen 18 tanférfi. A l i ren-
des tanár évi fizetésének összege, beleszámítva 3 nyugalmazott tanár 
nyugdíját is 12,960 forintot tett. A tanintézet összes jövedelme tett 
32,647 frtot, ugyanannyit a kiadása is. Az egyetemes tantervet követi. 
A főgymnasiumban a köteles tantárgyakon kivül a franczia nyelv, 
gyorsírás, a rendkívüli rajz, műének és zene, mint rendkívüli tan-
tárgyak taníttatnak. A tanulók száma volt 405 (egygyel több, mint 
az előző évben), a tanév végén 380 (14-gyel kevesebb, mint a 
mult évben). /Ez utóbbiak közül volt nyilvános tanuló 372, magán-
tanuló 8. Az év végén megvizsgált 380 tanuló közül minden tan-
tárgyból jeles előmenetelt tett 24 (6'3"/0); minden tantárgyból leg-
alább jó előmenetelt 61 (16%) ; minden tárgyból legalább elégséges 
előmenetelt 205 (53%); egy tantárgyból elégtelen eredménynyel tett 
vizsgálatot 37 (9*7%); két tantárgyból elégtelen vizsgálatot 41 
(10'8%); több tantárgyból elégtelen vizsgálatot 12 (3'2%). A gym-
nasiumi tanulók erkölcsi állapotát tekintve, a 372 rendes tanuló közül 
jó osztályzatot kapott 310 (83*3%); szabályszerűt 50 (13-4%); 
kevésbbé szabályszerűt 12 (3"3%). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 
46 az intézetben végzett tanuló, kik közül írásbelit tett sikerrel 40, 
szóbelit kiállott sikerrel 34, s ezek közül egyszerű érettségi bizonyít-
ványt kapott 31, jeles bizonyítványt 3. Vallásukra nézve voltak a 
gymnasiumi tanulók: ágostai hitv. ev. 196 (51*6%); ev. ref. 33 
(8-7%); római kath. 76 (20%) ; görög kath. 2 (0 '5%); gör.-keleti 
33 (8-77 o); mózes hitű 40 (10%). Anyanyelvre nézve volt a 
gvmnasiumban: magyar 364 (95*8%); nemet 3 (0"8%); román 6 
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28. (T5°/o); tót 6 ( l '57o) ; szerb-horvát 1. A tanítóképző 4 tanfolyamá-
ban volt a tanév elején 16, a tanév végén is ugyanannyi, és pedig 
az első tanfolyamban 4, a másodikban 2, a harmadikban 3, a negye-
dikben 7. A tanítóképzősök közül 3 tanuló 210 frtnyi jótétemény-
ben részesült, 1 teljes ellátásban részesült. Oklevelet kapott, mint 
éppen végző növendék 5; egy vagy több évi tanítói gyakorlat után 2; 
olyan, ki a képezdei tanulmányokat magánúton végezte 2. A képe-
sítés magyar nyelven történt. A főiskola összes tanulói közül ösz-
töndíjat élvezett: az intézet saját ösztöndíj-alapjából 16 és pedig 
220 frt értékben; másnemű idegen ösztöndíjat 34 tanuló 367 frt 
értékben. Tandíjmentes volt 14, féltandíjfizető 5. Tápintézetben élel-
meztetett a beirt 185 alumnus közül az évzártáig 172, kik közül 
50 frtjával teljes fizető volt 35, olcsón élelmeztetett, még pedig 
30 frtot fizető volt 101, továbbá 15 frtot fizető 8, egészen ingyen 
élelmeztetett 16. Az esti convictusban, mely a tápintézet függelékét 
képezi, 76 vett részt. A főiskola egyesületei voltak: 1. a d a l o s k ö r , 
melyben Varga József szakszerű vezetése alatt hetenkénti 3 órában 
100 tanuló gyakorolta magát a műéneklésben; 2. az ö n k é p z ő , mely-
ben a VIII. és VII. osztálybeliek, mint működők, a VI. és V. osz-
tálybeliek, mint hallgatók fejlesztették Ízlésüket s ügyességüket; 3. 
t a n u l ó i z e n e k a r eleinte 12, később 8 taggal. Az intézet taneszközei 
vétel és ajándék útján szaporodtak; tanszerekre 280 frtot, könyv-
tárra 312 forintot költött az intézet. A főiskola évi nyomtatott érte-
sítőjében Benka Gyula igazgató «A vallástanítás a protestáns gymna-
siumokon» czím alatt igen figyelemreméltó értekezést közöl. 

II. A selmeczbányai lyceum áll egy teljes nyolczosztályú főgym-
nasiumból s az ehhez kapcsolt tanítóképzőből. A lyceum igazgatója 
a tanítóképző ügyeit is végzi. Tannyelve úgy a főgymnasiumban, 
mint a tanítóképzőben is magyar. A tanítóképző növendékei a tan-
tárgyakat, a latin és görög kivételével az V—VIII. osztályokban a 
lyceum növendékeivel együtt hallgatták. Külön tanulták az I. és II. 
tanfolyambeliek a tót nyelvtant, s a bibliai történeteket, heti négy 
órában; a III—IV. tanfolyambeliek pedig a nevelés s tanítástant és 
neveléstörténetet hetenkénti 4 órában, valamennyien pedig a zenét 
és éneket, amazt 4, ezt 3 órában hetenként, valamint a rajzot heti 
2 órában. Az egész lyceum tanereje 11 rendes, 1 bejáró óraadó, 
3 más tárgyat nem tanító hitoktató, 1 melléktárgyak tanítója, ösz-
szesen 16 tanférfi. A 11 rendes tanár fizetése 13,080 frt. A tan-
intézet összes évi jövedelme, beleszámítva a 9300 frtnyi államsegélyt 
és a tanulmányi országos alapokból kapott 150 frtnyi segélyt 33,569 frt, 
s ugyanannyi a kiadása is. Az állami tantervet követi. A főgymna-
siumban a köteles tantárgyakon kívül a gyorsírás, a rajz és a zene, 
mint rendkívüli tantárgyak taníttattak. A gymnasiumi tanulók 
száma volt a tanév elején 252 (12-vel több, mint az előző évben), 
a tanév végén 246 (20-szal több, mint az előző évben), ez utób-
biak közül nyilvános tanuló volt 244, magántanuló 2. Az év 
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végén megvizsgált 246 tanuló közül: minden tantárgyból jeles elő- 28. 
menetelt tett 19 (7*8%); minden tantárgyból legalább jó előme-
netelt 41 (16*6%); minden tantárgyból legalább elégséges előme-
netelt 136 (55'37o); egy tantárgyból elégtelen vizsgálatot tett 28 
(11*3%); két tantárgyból elégtelen eredménynyel 6 (2 ' 4%) ; több 
tantárgyból elégtelen eredménynyel 16 (6\5%). A gymnasiumi tanulók 
erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 185 (75*2%); sza-
bályszerűt 61 (24'8%). Érettségi vizsgálatra jelentkezett 18 az inté-
zetben végző tanuló, kik közül Írásbelit tett sikerrel 17, szóbelit 14, 
kik mindannyian egyszerű érettségi bizonyítványt kaptak. Vallásukra 
nézve voltak a gymnasiumi tanulók: ág. hitv. ev. 173 (70 '3%) ; 
ev. reform. 18 (7*3%); római kath. 47 ( 1 9 % ) ; mózes hitű 8 (3.3%). 
Anyanyelvre nézve volt a gymnasiumban: magyar 160 ( 6 5 % ) ; 
német 18 (7-3%); tót 68 (27*7%). A tanítóképző 4 tanfolyamában 
volt 21 növendék, kik közül 16-an 522 frtnyi jótéteményben része-
sültek. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 6, és pedig 
mint éppen végző növendék 2, egy vagy több évi tanítói gyakorlat 
után 4. A képesítés magyar nyelven történt. A lyceum összes tanulói 
közül ösztöndíjat élvezett: az intézet saját ösztöndíj alapjaiból 26 és 
pedig 365 frt értékben; másnemű idegen ösztöndíjat élvezett 29 tanuló 
1017 frt értékben; jutalomkönyveket kapott 28 tanuló 80 frt érték-
ben. A tápintézetben 144 növendék láttatott el ebéddel, vacsorával, 
s ha kellett, orvosi segélvlyel és gyógyszerekkel 46 frt évi díjért, 
mely azonban 67-nek egészben vagy részben elengedtetett; az elen-
gedett összeg 1527 frtot tesz. Van a lyceumnak zeneintézete, mely-
ben a tanítóképzősök ingyen taníttattak, a gymnasium növendékei 
közül pedig 13-an 10—20 frt évi díjért. A lyceum egyesületei: 
aj magyar önképző (Petőfi-kör) 54 rendes, 97 rendkívüli, összesen 151 
taggal; b) d a l e g y e s ü l e t 78 taggal; c) a G u s z t á v A d o l f - f é l e 
g y á m - , illetőleg b i b l i a - e g y e s ü l e t 237 taggal. A tagok krajczáros ado-
mányaiból begyűlt az év folytán 141 frt 82 kr., mely összegből kapott: 
az egyetemes ev. egyh. gyámintézete 12 frtot 3 díszbibliára; a helybeli 
ev. szegény confirmandusok ajándékul 10 frtot, a többi összegen pedig 
bibliák, vallásos és erkölcsnemesítő könyvek vásároltattak szegény 
egyházak számára elosztás végett. Az intézet taneszközei vétel és 
ajándék útján szépen gyarapodtak; taneszközökre 883 forintot adott 
ki az intézet. A lyceum nyomtatott évi értesítője az iskola viszo-
nyait ügyesen és részletesen tünteti fel. 

Ili. A budapesti nyolczpsgtdlyű főgymnasium tanereje 12 rendes, 
1 helyettes, 5 bejáró óraadó tanár, 3 más tárgyat nem tanító 
hitoktató, 1 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 22 tanférfi. A 12 ren-
des tanár évi fizetésének összege, beleszámítva az ötödéves pótlé-
kokat is, 19,467 frt. A tanintézet évi jövedelme 31,071 frt s ugyan-
annyi a kiadása is. Tannyelve magyar. Teljesen az egyetemes gyűlés 
által megállapított tantervhez ragaszkodik. A megszabott tantárgyakon 
kivül taníttatik a gyorsírás és a műének. A tanulók száma volt: a 
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28. tanév elején 414 (12-vel kevesebb, mint az előző évben), a tanév 
végén 390 (8-czal kevesebb, mint az előző évben); az utóbbiak 
közül nyilvános tanuló volt 376, magántanuló 14. Az év végén 
megvizsgált 390 tanuló közül: minden tárgyból jeles előmenetelt 
tett 98 ( 2 5 T ° / o ) ; minden tantárgyból legalább jó eredménynyel 
1 1 9 ( 3 0 " 5 % ) ; minden tantárgyból legalább elégséges eredménynyel 
8 9 ( 2 5 * 3 % ) ; egy tantárgyból elégtelen eredménynyel 27 (6*9°/ 0 ) ; 
két tantárgyból elégtelen eredménynyel 3 3 ( 8 ' 4 ° / o ) ; több tantárgyból 
elégtelen eredménynyel 24 (6 '1 n/o). A gymnasiumi tanulók erkölcsi 
állapotát tekintve: jó osztálvzatot kapott 300 (79'8°/o); szabályszerű 
osztályzatot 76 (20 - 2° /o ) ; mind nyilvános tanuló; a magántanulók 
az erkölcsi magaviseletből osztályzatot nem kaptak Érettségi vizs-
gálatra jelentkezett az intézetben végző 40, másutt végző 1, össze-
sen 41 tanuló, kik közül Írásbelit tett sikerrel 40, szóbelit kiállott 
sikerrel 33, s ezek közül egyszerű érettségi bizonyítványt kapott 23, 
jeles bizonyítványt 10. Vallásukra nézve voltak a tanulók: ág. hitv. 
ev. 1 9 4 ( 4 9 - 8 % ) ; ev. reform. 2 4 ( 6 T % ) ; unitárius 2 ( 0 - 5 % ) ; róm. 
kath. 2 4 ( 6 T ° / 0 ) ; görög keleti 2 (0 \5° /o ) ; mózes hitű 1 4 4 ( 3 7 % ) . 
Anyanyelvre nézve volt a gymnasiumban: magyar 3 2 6 (83*6%) ; 
német 57 (14*6%); tót 3 (0"7°/0); szerb-horvát 2, franczia 1, angol 1. 
A gymnasium összes tanulói közül ösztöndijat élvezett, az intézet 
saját ösztöndíj alapjaiból 8 tanuló 70 frt értékben; másnemű idegen 
ösztöndíjt élvezett 7 tanuló 591 frt értékben; esetleges segélyezésben 
részesült 76 tanuló 498 frt értékben. Tandíjmentes volt a tanév 
elején 62, a tanév végén 53. Az ifjúság egyesületei voltak: a) ma-
gyar önkép7j) (Arany-kör) 102 taggal; b) segélyzp egyesület, melynek 
jelenlegi vagyonállása 3894 frt 50 kr. Kamataiból és tagjai által 
befizetett jövedelmeiből szorgalmas és jó magaviseletű szegény tanulók 
különféle segélyben részesültek. A gymnasium taneszközei vétel és 
ajándék útján gyarapodtak; tanszerekre és könyvtárra 560 forintot 
adott ki. Az intézet évi eseményei közül felemlítjük, hogy dr. Ormay 
Lajos a mathematika jeles tanára, ki nyájas modora, széles terje-
delmű, alapos tudománya, szerencsés tanítási módszere által nemcsak 
a tanártársak szeretetét és becsülését, hanem az egyházi elöljáróság-
teljes megelégedését vívta ki magának, 1889. május 5-én, 28 éves 
korában, annyi reményekre jogosító életének maga vetett véget. A 
nagy miveltségű és mély tudományú fiatal tudós és tanár halála 
megoldhatlan rejtély maradt. Legyen áldott emlékezete. A főgymna-
sium nyomatott évi értesítőjében dr. Fröhlich Róbert «Herodotos 
pontosi útja» czim alatt érdekes földrajz-történeti értekezést közöl; 
Lehr Albert tanár pedig «Sors és részvét» czim alatt «Hermann 
und Dorothea» I. énekéből zamatos magyarsággal készített műfor-
dítást mutat be. 

IV. A besztercebányai négyosztályú algymnasium tanereje 3 ren-
des, 2 helyettes, 1 bejáró óraadó tanár, 1 más tárgyat nem tanító 
hitoktató, 3 rendkívüli tárgyak tanítója, összesen 10 tanférfi. A 3 
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rendes tanár évi fizetésének összege 2650 frt. A 
tanintezet evi jöve— 2S. 

delme, mely nagy részt új beruházásokra gyújtott adományokból 
folyt be, 16,221 frt. Főtannyelve a magyar, segéd tannyelveim! hasz-
nálja a tótot és a németet. A tót nyelv mind a négy osztályban 
taníttatik; máskülönben az egyetemes gvülés által megállapított tan-
tervet követi. A meghatározott tantárgyakon kívül kötelezőleg tanít-
tatott még a rendkívüli rajz és a múének valamennyi osztályban. 
Gyümölcsfa-tenyésztésben is nyertek oktatást azon tanulók, kik erre 
önként jelentkeztek. A tanulók száma volt az év elején 84 (8-czal 
kevesebb, mint az előző évben), az év végén 82 (9-czel kevesebb, 
mint az előző évben), s ezek között volt 81 nyilvános, 1 magán-
tanuló. Az év végén megvizsgált 82 tanuló közül minden tantárgy-
ból jeles előmenetelt tett 9 (11%); minden tantárgyból legalább jó 
előmenetelt 18 (22%); minden tantárgyból legalább elégséges ered-
ményt 32 (39%); egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 8 
(9-7%); két tantárgyból elégtelen osztályzatot 6 (7*3%); több tan-
tárgyból elégtelen osztályzatot 9 (11%). A tanulók erkölcsi állapotát 
tekintve, a 81 rendes tanuló közül: jó erkölcsi osztályzatot kapott 
67 (82-7%); szabályszerűt 13 (16%); kevésbbé szabályszerűt 1. Val-
lásukra nézve voltak a tanulók: ágost. hitv. ev. 81, ev. reform. 1. 
Anyanyelvre nézve volt: magyar 16 (19'5%); német 3 (3"6%); 
tót 63 (76*8%). A tanulók közül ösztöndíjat élvezett az intézet saját 
ösztöndíj alapjából 4, és pedig 64 frt értékben; másnemű idegen 
ösztöndíjat élvezett 11, és pedig 112 frt értékben; jutalom czimen 
kapott 5 tanuló 10 frtot. Egészen tandíjmentes volt 9; az elengedett 
összeg 104 frt 22 krt tesz. A tápintézetben élelmeztetett 23 tanuló 
20 frt évi dijért, mely azonban 7 tanulónak egészen, l - n e k fele 
részben elengedtetett; az elengedett összeg 150 frtot tesz. Van 
gyógyszer-alapja 310 frt tőkével, melynek rendeltetése a szegény 
tanulókat megbetegedésük esetén gyógyszerekkel ellátni. Ezenkívül 
van segélyalapja 109 frt 82 kr. tőkével, melynek rendeltetése az, 
hogy abból a nagyon szegény tanulók tankönyvekkel látassanak el. 
A gymnasium könyvtára és tanszerei vétel és ajándék útján szapo-
rodtak; taneszközökre 217 frtot adott ki. Az intézet évi eseményei-
ből kiemeljük, hogy az intézet pártfogósága Grossmann Lajos tanárt 
41 évi buzgó működésének elismerése mellett teljes tanári fizetéssel 
nyugalomba helyezte. Kívánjuk, hogy tanügyünk e hú munkása éle-
tének hátralévő napjait zavartalan nyugalomban élvezze. A tanintézet 
új épületének emelésére az egyház híveitől, más egyházaktól s egyéb 
pártfogóktól 12,629 frt 68 krnyi adomány folyt be. Nyomatott évi 
értesítője az intézet viszonyait elegendő részletességgel közli. 

V. A békés-csabai négyosztályú algymnasium tanereje 5 rendes, 
1 bejáró óraadó tanár, 3 más tárgyat nem tanító hitoktató, összesen 
9 tanférfi Az 5 rendes tanár évi fizetése 4819 frt. A tanintézet 
összes évi jövedelme 7885 frt, s ugyanannyi a kiadása is. T a n -
nyelve a magyar. A vallást az 1. és 2-ik, azután a 3-ik s 4-ik 
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28. osztályban combinative tanítja. Tanterve inkább az állami, mint az 
egyetemes gyűlés által megállapított tantervhez közeledik. A tanulók 
száma volt a tanév elején 111 (11-gyel több, mint az előző évben), 
a tanév végén 101 (9-czel több, mint az előző évben). Az év végén 
megvizsgált 101 tanuló közül: minden tantárgyból jeles előmenetelt 
tett 4 (3*9%); minden tantárgyból legalább jó előmenetelt 18 (17"8%); 
minden tantárgyból legalább elégséges előmenetelt 51 (50 5%); egy 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 8 (7 9%); két tantárgyból 
elégtelen osztályzatot 8 (7-9%); több tantárgyból elégtelen osztály-
zatot 12 (11-8%). A tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztály-
zatot kapott 42 (41-5%); szabályszerűt 48 (47-5%); kevésbbé sza-
bályszerűt 11 (11%). Vallásukra nézve voltak a tanulók: ág. hitv. 
ev. 49 (48*5%); ev. reform. 6 (5*9%); róm. kath. 17 (16-8%); 
görög keleti 1 ; mózes hitű 28 (27-7%), Anyanyelvre nézve volt: 
magyar 89 (88T%); német 2 (2%); tót 10 (9*9%). A tanulók közül 
ösztöndíjt élvezett az intézet saját ösztöndíj alapjaiból 14 és pedig 
75 frtot, esetleges segélyezésben részesült 17, és pedig 79 frt érték-
ben, jutalom czimén kapott 2 tanuló 8 frt értékűt. Féltan díjmentes 
volt 17. Könyvtára és tanszerei részint vétel, részint ajándékozás 
útján szaporodtak. Tanszerekre 294 frtot adott ki. Nyomatott érte-
sítőjében az iskola viszonyait kellő részletességgel tünteti fel. 

VI. Az aszódi négyosztályú algymnasium tanereje 2 rendes, 3 
helyettes tanár, 2 más tárgyat nem tanító hitoktató, 2 rendkívüli 
tárgyak tanítója, összesen 9 tanférfi. A két rendes tanár évi fizetése 
1812 frt. A tanintézet évi összes jövedelme 5584 frt, ugyanannyi a 
kiadása is. Tannyelve a magyar. A vallást az 1. és 2-ik, a 3. 
és 4-ik osztályban combinative tanítja; egyéb tantárgyakban az 
állami tantervet követi. A rendes tantárgyakon kivül taníttatott a 
gyorsírás, ének és a zene. A tanulók száma volt az év elején 
109 (12-vel több mint az előző évben), az év végén 103 (7-tel 
több mint az előző évben) s az utóbbiak közül 97 nyilvános, 6 
magán. Az év végén megvizsgált 103 tanuló közül: minden tan-
tárgyból jeles előmenetelt tanúsított 4 (3*8%); minden tantárgyból 
legalább jó eredményt 18 (17*4%); minden tantárgyból legalább 
elégséges eredménynyel 51 (49*5 %) ; egy tantárgyból elégtelen 
osztályzatot kapott 9 (8"7 %); két tantárgyból elégtelen osztály-
zatot 15 (14'5%); több tantárgyból elégtelen osztályzatot 6 (5*8%). 
A tanulók erkölcsi állapotáttekintve: jó osztályzatot kapott 97 nyil-
vános tanuló közül 41 (42T%); szabályszerű osztályzatot 49 (50*5%); 
kevésbbé szabályszerűt 7 (7*3%). Vallásukra nézve voltak a tanulók: 
ágost. hitv. ev. 32 (31%); ev. reform. 7 (6-8%); unitárius 1; római 
kath. 35 (34%); mózes hitű 28 (27%). Anyanyelvre nézve vol t : 
magyar 97, német 2, tót 4.— A tanulók közül ösztöndíjat élvezett 
az intézet saját ösztöndíj alapjaiból 6, és pedig 49 fr tot ; másnemű 
idegen ösztöndíjat élvezett 3, és pedig 60 frt értékben; vegyes 
jutalom czímen kapott 7 tanuló 17 frtot. Tandíjmentes volt 4, fél-
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tandíj fizető 11. Tápintézetben 19 tanuló nyert ebédet és vacsorát 28. 
Volt önképzője (Petőfi-kör) 39 működő, 19 olvasó taggal. Könyv-
tára és taneszközei vétel és ajándék útján szaporodtak. Tanesz-
közökre 158 frtot adott ki. Nyomtatott évi értesítője az intézet 
viszonyait elegendő részletességgel tünteti ki. 

Az egyes tanintézetek igazgatói által beküldött főbb adatokat 
összegezve, a bányai egyházketület 6 gymnasiumában volt a tanév 
elején 1375, a tanév végén 1302 tanuló (9-czel kevesebb mint az 
előző évben, s ez utóbbiak közül nyilvános tanuló volt 1271, ma-
gántanuló 31. A magántanulók a létszám 2*3°/o—kát teszik. Egész 
tandíj fizető volt a tanév elején 1012, a tanév végén 950; féltandíj 
fizető volt a tanév elején 17, a tanév végén 33; tandíjmentes volt 
a tanév elején 92, a tanév végén 83. — A tanultok közt vallásra 
nézve volt a tanév végén : ágostai hitv. ev. 725 (55*6%); ev. reform. 
89 (6-8%); unitárius 3 (0-2%); róm. kath. 199 (15-2%); görög kath. 
2 (0T%); görög keleti 36 (2 7%); mózes hitű 248 (19%). — A 
tanulók közt anyanyelvre nézve volt: magyar 1052 (80*8%); német 
85 (6-5%); román 6 (0-4%); tót 154 (11-8%); szerb-horvát 3 (0*2%); 
franczia 1, angol 1. A tanulók nyelvismeretét tekintve csak az iskola 
főtannyelvét beszélte 395, a magyar nyelvet általában 1302, vagyis 
az összes tanulóság. 

A tanulók életkorát tekintve, járt a tanév végén: az I. osztályba 
9—10 éves 54 (4T%), 11—12 éves 198 (15-2%), idősebb 62 (4-7%); 
a II. osztályban 10—11 éves 61 (4'6%), 12—13 éves 133 (10"2%), 
idősebb 20 (1-5%); a III. osztálvban 11—12 éves 44 (3*3%), 13—14 
éves 111 (8 5%), idősebb 27 ( 2 % ) ; a IV. osztályban 12—13 éves 
48 (3-6%), 14—15 éves 93 (7T%), idősebb 25 (1-9); az V. osztályban 
13—14 éves 32 (2-4%), 15—16 éves 71 (5'4%), idősebb 16 (H2%); 
a VI. osztályban 14—15 éves 27 (2%), 16—17 éves 61 (4-6%), 
idősebb 9 (0*6%); a VII. osztályban 15—16 éves 33 (2-5%), 17—18 
éves 53 (4%), idősebb 17 (1"3%); a VIII. osztályban 16—17 éves 
42 (3-2%), 18—19 éves 48 (3 6%), idősebb 17 (1-3%). A nép-
iskolai törvényczikk 1. §-a szempontjából véve, a középiskolák 
tanulói között volt 9 éves a tanév elején 43, a tanév végén 2 ; 10 
éves a tanév elején 131, a tanév végén 58; 11 éves a tanév elején 
197, a tanév végén 174; 12 éves a tanév elején 230, a tanév végén 
209; 13 éves a tanév elején 192, a tanév végén 213; 14 éves a 
tanév elején 154, a tanév végén 159; 15 éves a tanév elején 130, 
a tanév végén 138. 

Honosságra nézve volt a középiskolákban: helybeli 641 (49*2%); 
megyebeli 228 (17*5%); magyarországi más megyebeli 426 (32*7%); 
fiumei 1; horvát-szlavonországi 3; külállambeli, még pedig az osztrák 
tartományokból 2, német birodalombeli 1. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve, könnyű betegségi eset 
volt 1820, súlyos betegségi eset 152, járványos 14, halállal végződő 
betegségi eset 3. 
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28. A tanulók erkölcsi állapotát tekintve: jó osztályzatot kapott 945 
( 7 2 - 5 % ) ; szabályszerűt 2 9 7 ( 2 2 - 8 % ) ; kevésbbé "szabályszerűt 3 1 
( 2 ' 3 ° / o ) . — Igazgatói megrovással sújtott fegyelmi eset volt 9 6 ; ta-
nárkari megrovással sújtott 44; tanács folytán eltávolító eset volt 5; 
kizáró fegyelmi eset. 1. — Tan- vagy leczkeóramulasztás volt: igazolt 
2 9 , 0 8 9 (esik egy tanulóra 2 2 - 3 igazoltóramulasztás); nem igazolt óra-
mulasztás volt 272 Egy tanórát sem mulasztott 195 tanuló. 

A szülők közt polgári állására nézve volt: önálló őstermelő 
154, önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vállalkozó 455, állami s 
községi tisztviselő 204, magántisztviselő 95, más értelmiségi 366, 
személyes szolgálatból élő (munkás, napszámos, szolga s más ilyen) 28. 

A tanulásban tett előmenetelt tekintve, rendes tantárgyakból az 
1302 főnyi tanulók közül: minden tantárgyból jeles osztályzatot 
nyert 158 (12°/0); minden tantárgyból legalább jó osztályzatot kapott 
2 7 5 ( 2 1 T ° / o ) ; minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot 
5 6 4 ( 4 3 ' 3 ° / o ) ; egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 1 1 7 
( 9 ° / o ) ; két tantárgyból elégtelen osztályzatot 1 0 9 ( 8 * 3 % ) ; több tan-
tárgyból elégtelen osztályzatot 7 9 ( 6 7 o ) . — A rendkívüli tárgyakat 
véve, kielégítő eredmény nyel tettek vizsgálatot: franczia nyelvből 24, 
a tót nyelvből 28, a gyorsírásból 76, a rendkívüli rajzból 128, a mű-
énekből 390, a zenéből 31. 

f 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett az egyházkerület 3 főgym-
násiumában 105, s ezek közül volt az intézetekben végző 104, 
másutt végző 1. Írásbelit tett sikerrel 97, szóbelit 81. Egyszerű 
érettségi bizonyítványt kapott 68, jeles bizonyítványt 13. — Az érett-
ségi vizsgálatra álltak közül készült: theologiai pályára 8, bölcsészeti 
pályára 5, jogi pályára 11, orvosi pályára 13, mérnöki pályára 6, 
vegyészeti pályára 1, gazdasági pályára 11, erdészeti pályára 4, 
bányászati pályára 1, kereskedői pályára 4, művészi pályára 4, 
alsóbb hivatalnoki pályára 8, határozatlanul ment el 3. 

Az intézeteknél alkalmazott tanárok állását tekintve, rendes tanár 
volt 44, helyettes tanár 7, bejáró óra-adó 10, rendkívüli tárgyak 
tanítója 7, más tárgyat nem tanító hitoktató 16, összesen 84 tan-
férfi. — A tanárok képzettségét tekintve, rendes tanár volt okleveles 33, 
nem okleveles 11; helyettes tanár volt nem okleveles 7; bejáró óra-
adó volt okleveles 8, nem okleveles 2 ; más tárgyat nem tanító 
hitoktató volt egyházilag képesített 16; rendkívüli tárgyakat tanító 
volt: okleveles 5, nem okleveles 2. A rendes tárgyakat tanító világi 
tanárok száma volt okleveles 41, nem okleveles 20, egyházi tanárok 
száma volt okleveles 13. A rendes tantárgyakat tanító tanárok közül 
állami oklevele volt 22, felekezeti oklevele 19 tanárnak. A rendes 
tárgyakat tanító tanárok közül a magyar nyelvet beszélte tökéletesen 
69, csak némileg 1. 

Az intézetek oktatási czéljaira szolgál: osztály vagy tanterem 40; 
természetrajzi terem 5; természettani terem 6; vegyészeti terem 2; 
rajzi terem 3; téli torna 1; könyvtári terem 9; tanári és tanácsko-
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zási helyiség 5; igazgatói helyiség 2; nyári tornatér 4. Tápintézete 28. 
van 4 intézetnek 16 helyiséggel. Az intézetek egyéb helyiségeinek 
száma 49. Az intézetek összes helyiségeinek száma 140. 

A mi a tanintézetek tanítási eszközeinek és könyvtárainak álla-
potát illeti, van a természetrajziakból: állattanhoz fali táblákban 210, 
állatokban vagv ismertető alkatrészekben 13,578 darab; növénytan-
hoz fali képekben 268, szárított gyűjteményekben 14,892 növény; 
ásványtanhoz mintákban és íali képekben 1223, ásványokban 5745, 
vegyes apróságokban 1083 darab. Természettanhoz van fali képek-
ben 16, eszközökben 1572; vegytanhoz vegyszerekben 210, eszkö-
zökben 927; földrajzhoz térképekben 347, földgömbökben 18, egye-
bekben 85. Az éremgyüjteményekben van 5591 darab. A szabadkézi 
rajzhoz van 90, mintákban 1563; a mértani rajzhoz füzetekben 36, 
mintákban 304, eszközökben 296 darab. A testgyakorlathoz van: 
teremben 150, szabadban 458 eszköz. A mi a könyvtárak állapotát 
illeti, a tanári könyvtárakban van: önálló szakművekből 20,345 mű, 
33,062 kötetben; tudományos folyóirat van 534 mű, 2604 kötetben; 
vegves 3299 mű, 5865 kötetben. Az ifjúsági könyvtárakban van: 
tankönyv 2037, ifjúsági olvasmány 10,058 darab. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított bevételek 
összege 126,977 frt. Származnak a bevételek: az intézeti házakból, 
melyeknek becsértéke 214,000 frt, házbér egyenértéke 11,070 frt ; 
másnemű ingatlanokból (u. m. bérházakból, szántóföldekből stb.), 
melyeknek összes és együttes becsértéke 78,000 frt, évi jövedelme 
4050 frt. Az ingatlanok átlag 5T%-ot jövedelmeztek. Szárma-
zik továbbá a jövedelem az intézetek tőkepénzeiből, alapítvá-
nvaiból, értékpapírjaikból, melyeknek együttes mennyisége 270,914 
frt, kamatjövedelme 14,333 frt. A tőkék átlag 5"2°/o-ot jövedel-
meztek. További jövedelmek folytak: az állami pénztárból 9300 
frt; a tanulmányi országos alapokból 150 forint; a polgári köz-
ségek segélyéből 2514 frt ; egyházi segélyekből 18,282 fr t ; beiratási 
dijakból 3283 fr t ; tandijakból 29,392 frt ; egyéb forrásokból 27,387 frt. 
Az intézetek saját ösztöndíj alapjaiból (tőkepénz, értékpapír s ily— 
neműek), melyeknek összes mennyisége 15,055 frt, az évi kamat 
1029 frt. E tőkék átlag 6"8°/o-ot jövedelmeztek. Befolyt továbbá az 
intézetek segélyalapjaiból (tőkepénz, értékpapír s ilynemüek), melyek-
nek összes mennyisége 36,220 frt, 1899 frt kamat. E tőkék átlag 
5"2°/o-ot jövedelmeztek. Másnemű idegen ösztöndíj-adományokból 
befolyt 2000 frt; másnemű esetleges segélyezésekből természetbe-
liekben pénzértékre véve 63 frt, készpénzben 2225 frt, — mely bevé-
telek összege, mint fentebb 126,977 frt. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított kiadások 
voltak: 1. s z e m é l y i i l l e t m é n y e k c z i m e n : a 44 rendes tanár-
nak mindennemű járandóságot betudva 54,788 frt (egy-egy rendes 
tanár évi fizetése volt átlag 1229 frt 27 kr .) ; 7 helyettes tanárnak 
5001 frt (egy-egy helyettes tanár évi fizetése 714 frt 43 kr . ) ; 

6 
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10 bejáró óraadónak 5870 frt (egy-egy bejáró óraadó kapott 587 
fr tot) ; 3 más tárgyat nem tanító hitoktatónak 406. frt; a rendkívüli 
tárgyak tanítóinak 4 intézetben 600 fr t ; az intézeti szolgáknak s 
egyéb cselédségnek 2696 fr t ; 2. d o l o g i s z ü k s é g l e t e k r e kiadás 
volt: fűtésre, világításra, tisztogatásra 2940 fr t ; kisebb javításokra 
288 frt ; taneszközökre és szertári szükségletekre 2654 fr t ; irodai s 
osztálybeli apró dolgokra s értesítőkre 798 fr t ; házbérre s az ezzel 
járókra (leginkább tornahelyiség, adó, biztosítás) 127 fr t ; az intézeti 
helyiségek házbér-egyenértéke czimén 10,345 frt, 3. á t m e n e t i 
k i a d á s o k : a tandíjból a fentartó pénztárba befizettetett 3276 fr t ; 
nagyobb átalakításokra 3 intézetnél 830 fr t ; uj építkezésre 3 inté-
zetnél 12,31 6 frt ; másnemű befektetésekre, tőkésítésre stb. 4665 fr t ; 
4. ö s z t ö n d í j a k r a a s a j á t ö s z t ö n d í j a l a p o k b ó l : 74 tanuló-
nak 843 f r t ; 5. az i n t é z e t e k s a j á t s e g é l y a l a p j a i b ó l : 330 
tanulónak 15,550 frt; 6. m á s n e m ű i d e g e n ö s z t ö n d í j a t é l v e -
z e t t 84 tanuló 2147 frt értékben; 7. e s e t l e g e s s e g é l y e z é s -
b e n r é s z e s ü l t (mindent betudva) 105 tanuló 722 frt értékben; 
8. v e g y e s j u t a l o m c z i m e n (mindent betudva) kapott 42 tanuló 
115 frt értékben, — mely kiadások összege 126,977 frt, tehát éppen 
annyi, mint a bevételek összege. 

A mi az egyházkerület két tanítóképezdéjét illeti, ezen intézetek 
oly szoros kapcsolatban állanak az illető gymnasiumokkal, hogy a 
tanárok, tanszerek, ösztöndíjak, bevételek és kiadások azokkal teljesen 
közösek, s a fennebb felhozott kimutatások ezekre is vonatkoznak. 
Külön kimutathatólag e két tanítóképzőre az összesítést a követke-
zőkben adhatjuk. A lefolyt 1888/89—diki iskolai évben beíratott a 
két tanintézet 4 tanfolyamába az év elején 37 s ugyanannyi volt az 
év végén is. A két intézet saját czéljaira 2102 frtnyi egyházi segély-
ben részesült. Az év folyamán tanítói oklevelet kapott 15, és pedig 
mint éppen végző növendék 7, több évi tanítói gyakorlat után 6, 
olyan, ki a képezdei tanulmányokat magánúton végezte 2. A képe-
sítés magyar nyelven történt. 

Kelt Budapesten, a tanügyi bizottságnak 1889. évi szept. 18-án 
tartott üléséből. 

Benka Gyula, 
mint a bizottság tagja. 

Breynyik János, 
mint a bizottság tagja. 

Achim Ádám, 
bizotts. tag. 

Doleschall S. 

Török József, 
biz. tag. 

Batizfalvy István, 
jegyző. 

Zsilinszky Mihály, 
b. elnök. 
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A jelentés tudomásul vétetik és egész terjedelmében 2 9 - 3 4 
a jegyzőkönyvbe felvétetik. Egyúttal felkéretik a tanügyi 
bizottság, hogy ezentúl jelentéseiben indokolja meg a meg-
előző év jelentéseitől való lényegesebb eltéréseket. 

29. Olvastatik a békési esperességnek kérvénye, melyben a 
szarvasi képezdén egy tanszék rendszeresítésére a már két izben 
élvezett 800 frt segély állandósítását kéri. 

A kerület közgyűlése tekintettel a kerület pénzerejére 
az állandó segélyérti kérelemnek ez idén sem ad helyt, de 
az 1889/90-diki tanévre megszavazza és kiutalja a kerület 
pénztárából a kérelmezett 800 frtot. 

30. Bemutattatik az első magyar általános biztosító társaságnak 
1889. április 5-én kelt a püspök úrhoz intézett átirata, mely szerint 
a vele megkötött biztosítási szerződés értelmében az esperességeknek 
30° /o jutalékképen 259 frt 41 kr. megküldetik. 

Tudomásul szolgál. 

31. Bemutattatnak az egyetemes alapok számadásai. 
Tudomásul vétetnek. 

32. Bemutattatik Izák Pál theologusnak külföldi stipendiumért 
való folyamodványa. 

A folyamodónak 50 frt hitjelölti ösztöndíjképen meg-
szavaztatik, de az neki csak a papjelölti vizsga sikeres leté-
tele után lesz kiadandó. 

33. Bemutattatnak Kossányi József érdemült körmöczbányai 
lelkész és barsmegyei esperesnek, és Dedinszky János darázsii lel-
késznek folyamodványai, melyekben a Székács-alapból segélyezést 
kérnek. 

A közgyűlés Kossányi Józsefnek 80 frtot, Dedinszky 
Jánosnak 150 frtot utalványoz segélyképen a Székács-
alapból. 

34. Bemutattatik a bács-szerémi esperességnek következő jelen-
tése a bács-szerémi missióról. 

Méltóságos s főtisztelendő kerületi gyűlés! 

A szlavóniai s szabadka-zombori missió ügyében van szeren-
csém ezennel a következő jelentést tisztelettel beadni: 

Szlavóniában mindinkább telepednek híveink s napnál világosabb, 
hogy hazánk s egyházunk jól felfogott érdekében jobbat s nagvob-

6* 
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bat nem tehetünk, mint ha őket lelkileg gondozzuk s anyagilag is 
gyámolítjuk. 

Meglátogattam s felkerestem tehát személyesen tavaly a szór-
ványban levő híveinket s a missiónak egyes pontjait, a miről ezennel 
beszámolni kívánok. 

Vukováron 200 ev. lelket találtam közel 46 házaspárral, melyek, 
egynek kivételével, mind vegyesek, valamennyien pedig a r. kath. 
propaganda zsákmánya. Híveink teljesen el vannak hagyatva, sem 
iskola, sem tanító, egyszóval semmijök és senkijök nincs — hol a 
katholikus, hol a gör. kel. lelkészekhez fordulnak. A gyermekek 
katholikus hitben neveltetnek. Elveszett positió, ha nem sietünk mi-
előbb egy missionariust oda tenni. 

Vinkovce szinte fenyegetett positió. Van itt is 260 ev. lélek 
80 leginkább vegyes párral s 36 tanköteles gyermekkel, kik több-
nyire kath. hitben nevelkednek. Semmijök sincs. 

Jankovcén evangélikusok és reformátusok testvéri egyetértésben 
élnek. A gróf Elz-féle uradalom támogatásával iskolát, mely ima-
házul szolgál s tanítólakot építettek. Az imaház megtelt s lelkesülten, 
áhítattal énekeltek. Bauderer Károly, most pedig Quitzov György 
kisegítő tanító s egyszersmind a vasárnapi isteni tiszteleten az elő-
olvasó, építvén hiveit a Goszner-féle «Hauskanzel» agendából. Két 
harang, e kis egyháznak büszkesége, áhítatosságra hivja őket össze. 
Fizetése 92 frt, 9 hkl. buza, lakás és kert. 

Uj-Bánovcén Keller Jakab levita s tanító működik, ki a szent 
írásban való teljes jártassága mellett hiveit az igaz keresztény jám-
borságra s Isten előtti kedves életmódra vezeti, mely mindannyira 
nézve hasznos és üdvös; 312 ev. lelket gondoz s 55 iskolás gyer-
meket oktat. 

Nemcén 19 párt 99 lélekkel s 20 tankötelessel találtam. Egy 
kis harangocska imára és barátságos testvéri tanácskozásra hivta össze 
e kis gyülekezetet, Weber Jakab gondnok házába. Iskola, imaház s 
tanító birtokában boldogok lennének. Szolanjen, Zsupanjen, Ver-
poljen, Szelistyen, Pozsegán s Bródon híveink jelentékeny számban 
találtatnak, de oda idő rövidsége s költségkímélés miatt nem mehettem. 

Haza érve Íróasztalomhoz ültem s mindenféle kérvényeket szét-
küldtem, horvát kormányhoz, pénzügyi igazgatósághoz, grófi urada-
lomhoz, megyéhez, sajnos, mindeddig eredménytelenül. 

Utazásomat folytatandó, csakhamar elmentem Pazuán át Doba-
novcéra, hol 150 németajkú hivet találtam 30 párral s 22 tanköte-
lessel s 161 tótajkut 33 párral s 33 tankötelessel. Semmi, de 
semmijök sincs; Istenre s önmagokra hagyatva. Gondnokokat s 
presbyteriumot választottam. Iskola s tanító kellene az 55 tanköte-
lesnek, 150 frtot bírnának fizetésképen megadni. Kerestem is tanítót, 
de ezen csekély összegért senkinek sincs kedve a nap fáradalmait s 
terhét hordozni. Innen a missió középpontjára Szurcsinba utaztam, 
mely 340 lelket s 60 iskolás gyermeket számlál. Itt már rendezettebb 
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viszonyok lennének, de sajnos, a szeretet és békesség malasztjainak 29-34. 
hiányában vannak. Bent és kint egyaránt dúl a vihar. Sok kényes és 
vitás kérdés lőn felhányva s felvetve. Mit mondhattam egyebet s 
jobbat, mint: gyermekeim, szeressétek egymást. 

Bolyevcén 486 lélek s 83 iskolás gyermek lévén, rendesen 
taníttatnak s az egyház a maga módja szerint erősbödik. Itt az Obresiek 
küldöttségileg megjelentek. Nem mehettem már oda, de Becsmentre 
utaztam, hol épen a viszályszülte viszonyok miatt a híveket össze-
gyűlve nem találtam. A csinos szép parasztházak következtetni enged-
ték, hogy itt módos, tehetős híveink vannak. S igy megint Szur-
csinon át Besániába mentem. Itt is gyanúsítgatás s vádaskodásból 
eleget hallottam. 300 lélek s 54 tanköteles gyermek Müller Viktor 
tanító vezetésére van bizva. Innen Zimonyba haladtam, e 150 lélek-
ből álló nagy városban lévő ev. gyülekezetbe. Imaház után epednek 
s e czélra 100 frtot gyűjtöttek. Klenakon, Ruma s Mitroviczán ez 
alkalommal nem voltam. Tudjuk azt mindannyian, hogy sokan innen 
átvándorolnak Szlavóniába foglalkozást s megélhetést keresni. Ha 
csak van valakijök, ki velők imádkozik, gondolkozik, érez, ha van 
keresztény ihlettől áthatott vezérök, tanácsadójuk, lelkipásztoruk, s 
tanítójok, ki hirdeti az Úr igéjét, ki tanítja gyermekeiket s isten-
félelemre vezérli, akkor nem érzik annyira elhagyottságukat s gya-
rapodnak földi s mennyei javakban. Önerejükből vajmi keveset tehet-
nek. Itt csak a testvéri gyámolítás segíthet és ők ennek híjával van-
nak. Könyöradományaink soha és sehol sem értékesíthetők jobban, mint 
e helyen. Mi pedig első sorban hivatvák volnánk rajtuk segíteni, s 
a vallás-erkölcsi élet malasztjaiban őket részesíteni. Dobanovcén s 
Nemcén mindenekelőtt iskola tanítólakkal építendő volna, s igy 
következnék Vukovár, Obres, Klenak s Mitrovicza. Két út áll előt-
tünk, a melyeken némi forráshoz juthatnánk: 1. Gusztáv A.-egylet, 
s magyarhoni gyámintézetünk. 2. Egyházaink kegyadományai. Azért 
is felhívtam esp. közgyűlésünket, hogy legalább három éven át espe-
rességünk minden egyházában tartassék házról-házra szóló gyűjtés, 
szlavóniai hittestvéreink számára. A gyűjtést maga az egyház esz-
közli saját módja szerint. A lelkész pedig a gyűjtés előtti vasárnapon 
szónoklatot tart missiói ügyről s kihirdeti a gyűjtés napját. Az igy 
begyült pénzek az esp. hivatalba küldetnek, takarékpénztáriig kezel-
tetnek a legközelebbi közgyűlésig, ez pedig határozza, melyik missiói 
ponton a begyült pénzből iskola vagy imaház építendő. 

A dolog nem nehéz, senki megterheltetésével nem jár, csak buzgó-
ság s jó akarat kell hozzá. 

A s z a b a d k a i m i s s i ó mindinkább előre halad. Csak egy 
kis türelem kell Avagy nem reménykeltő-e, hogy két év alatt, 
a kezdet kezdetén, már is 2338 frtnyi templomalappal rendel-
keznek. Nemcsak a 400 frtnyi szeretetadományt megkapta, ha-
nem minden oldalról, egyletek s egyesektől gvámolíttatik. Igaz, 
hogy az utazó lelkészre ráférne sokkal jobb jövedelem. Meg is érde-
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34—87. melné, mert tevékeny, buzgó. Meg is volna, ha szem előtt nem 
tartaná amaz elvet, hogy nem az egyház a pap kedveért van itt, 
hanem a pap az egyház kedveért. Szurcsini missió tiz év után nem 
mutat fel egy krajczárnyi ^alapot. Pedig ott sem volt szűkmarkú a 
keresztény szeretet s irgalom. Hatezer forint kell még Szabadkának, 
hogy paplakot s imaházat építhessen. Meg is lesz. A lelkész keresztelt 
22 gyermeket, temetett 16-ot, hirdetett 10 párt, confirmált 9-et, úr va-
csorát osztott 169-nek. Vallásban oktatott 26 növendéket. Zombor-
nak összes bevétele volt 434 frt s ugyanannyi a kiadása. Itt is ima-
házat kellene mentől elébb felállítani. Az utazó lelkész jövedelme ez: 
Szabadka fizet 500 frtot, hitoktatás 150 frt, fa 42 frt. Zombor fizet 
44 frtot, foglyok lelki gondozása 40 frt. Apatin 100 frt. Összesen 
876 frt. De lakbér fejében ad ki 150 frtot, utazásra 130 frtot, 
marad 596 frt. Istenbe vetett bizalommal az ügyet tovább is fej-
leszteni szent kötelességünknek tartjuk. A német Gusztáv A.-egylet 
nagyobb mérvben segíteni fogja. Ehhez annál nagyobb reményünk 
lehet, a mennyiben nagyt. Zelenka Pál a fáradhatlan egyet, gyámint. 
elnök junius 1-én személyesen meglátogatott s a két missiói pontot 
a ségélyezendők tervezetébe felvette s hathatósan ajánlani fogja. 

Adja isten, hogy úgy legyen! 

Belohorszky Gábor, 
főesperes. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, 
egyúttal Belohorszky Gábor bács-szerémi főesperes úrnak 
a missió ügyében való fáradhatatlan buzgólkodásáért elnöklő 
püspök úr indítványára hálás elismerését fejezi ki. 

35. Olvastatik az anyakönyvek díjmentes kiszolgáltatása ügyé-
ben kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés tekintette] arra, hogy a díjmentes kiál-
lítás minden egyes esetére nézve törvény vagy szabály-
rendelet rendelkezik, a jelentést a kerület levéltárába téteti. 

A gyűlés harmadik napja. 

36. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett. 

37. Olvastatott a bács-szerémi, zólyomi és nógrádi esperessé-
gekből beérkezett felfolyamodások ügyében a jelen jegyzőkönyv 
8. pontjában kiküldött bizottság következő jelentése: 
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J e g y z ő k ö n y v 

felvétetett Budapesten 1889. szeptember hó 19-én, a bányai egy- 3 
házkerület 1889. évi jegyzőkönyvének 8. pontjában kiküldőt bizottság 

üléséről. 

1. Bemutattatott a bács-szerémi főesperesnek 1889. szept. 12-én 
kelt jelentése, mely szerint Uj-Banovce szlavonországi község főszolga-
bírói hivatala 75 frtig terjedő birság terhe alatt megtiltotta az ottani 
hitsorsosoknak a katholikus ünnepeken való belső és mezei munkát. 

A bizottság véleménye oda terjed, utasíttassák az espe-
resség, hogy első sorban az illetékes megyei hatósághoz, 
esetleg felebbvitel utján a bán ő Excellentiájához forduljon 
orvoslásért, és sikertelen eljárás esetén tegyen jelentést. 

2. Bemutattatik az uj-verbászi presbyterium felebbezése, melyben, 
mint hamist, megsemmisíttetni kéri a bács-szerémi esperességi köz-
gyűlés 10-ik pontjának a künnlakók megadóztatása ügyében hozott 
határozatot. 

A bizottság véleménye oda terjed, hogy az ügy szál-
líttassák le az esperességhez, mert a kerülethez nem az 
esperesség utján lett felterjesztve, és azért is, mert a meg-
támadott határozat felett első sorban a megtámadott espe-
rességnek kell nyilatkozni. 

3. Bemutattatik a zólyomi esperesség azon határozata elleni 
felebbezése Mihalik szül. Scholcz Amáliának, melyben a reá kirótt 
105 frt egyházi adót töröltetni, illetve újra megállapíttatni kéri. 

A bizottság véleménye oda terjed, hogy a zólyomi 
esperesség határozata helybenhagyandó, mert a felebbező 
nővel a reá kivetett adó minden esztendőben közölve lett, 
sőt ő arra részletfizetéseket is teljesített. 

4. Bemutattatnak a balassa-gyarmati egyháznak és a zahorai 
filiájának felebbezései a nógrádi esperesség azon határozata ellen, 
mely Zahorát 35 frt évi fizetésre kötelezi a balassa-gyarmati segéd-
lelkész fizetésére. 

A bizottság véleménye oda terjed, hogy a nógrádi 
esperesség határozata indokaiból helybenhagyandó, úgy 
azonban, hogy Zahora 1889. január 1- től visszahatólag a 
35 frt fizetésére nem kötelezendő. 

Kmf. 
Jegyzette: 
Králik Lajos. Jeszenszky Danó, Belohorszky Gábor, b. t. 
Görgey István, Kosztolányi Sándor, Sembery Imre, 

a bizottság elnöke. 

A közgyűlés a bizottság javaslatait elfogadja és hatá-
rozattá emeli. 
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38. 38. Olvastatik a kerület számadásainak megvizsgálására a jelen 
jegyzőkönyv 5. pontjában kiküldött bizottság következő jelentése: 

Nagyméltóságú főtisztelendő közgyűlés! 

Kiküldetésünk értelmében a kerület pénztárainak számadásait és 
az állandó pénzügyi bizottság jegyzőkönyveit átvizsgálva, van sze-
rencsénk jelentésünket a következőkben előterjeszteni: 

I. Felülvizsgáltatván a számadások kitűnt, hogy: 

a) A kerületi pénztár bevétele . 
Kiadása . . 

Maradvány 
Kamathátralék 
Évi adakozás hátraléka . . . 
Kathedraticum hátraléka . . 

mely utóbbi időközben befolyt. 

48,457 frt 11 kr. 
48,122 » 54 » 

334 frt 57 kr. 
715 » — » 
500 » — » 

72 » 95 » 
1285 frt 95 kr. 

A tőke most . . 
Mult évben vol t . . 

Szaporodás . 

102,331 frt 62 kr. 
96,993 » 92 » 

5,337 frt 70 kr. 
mely feltűnő szaporodás az 5%-os földtehermentesítési czímletek 
4°/n—os névleges kötvényekre való beváltásából származik. 

b) Németh I.-féle alap bevétele . 70 frt — kr. 
Kiadás . . . 46 » — » 

Tőke . . 1 4 7 6 frt 68 kr. 

c) Mokosinyi-féle alap bevétel. 693 frt 67 kr. kiadás ugyanaz 
Tőke most 14,078 » 56 » 
Mult évi 13,871 jp 06 » 

Szaporodás: 207 frt 50 kr. 

d) Zsedényi-féle középtanodai alap 5000 frt tőkének kamat-
bevétele 250 frt 12 kr., a mult évi maradványnyal egvütt kiadás 
230 frt. Maradvány 20 frt 12 kr. 

é) Zsedénvi néptanítói alap tőkéje 
Mult évi maradvány . . . 
Kamatbevétel 

Összes bevétel 
Kiadás 

Maradvány 

20,000 frt — kr. 
499 » 26 » 

1009 » 92 » 
1509 frt 18 kr. 
1000 » — » 

509 frt 18 kr. 
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/ ) Székács-féle alap bevétele 
Kiadása 

Maradvánv 
Tőkével együtt 
Mult évben 

Szaporodás 

o-) Geicz-féle alap bevétele . . 
Kiadása 

Maradvány 
Tőke mult évben . . . 
Most 

Szaporodás 

852 frt 09 kr. 
306 » — » 

546 frt 09" kr. 
8293 » 61 » 
7747 » 52 » 

546 frt 09 kr. 

244 frt 38 kr. 
28 » — » 

216 frt 38 kr. 
1798 » 47 » 
2014 » 85 » 

216 frt 38 kr. 

II. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottság 1889. évi január 
29-én felvett jegyzőkönyve, melynek első pontjában felvett azon 
intézkedése, hogy a magyarországi és erdélyi földtehermentesítési 
kötvények 4°/0-os, uj földtehermentesítési kötvényekre be váltassanak, 

helyeslő tudomásvétel végett ajánltatik. 
III. A számadatok tételről tételre megvizsgáltatván, pénztárnok 

és ellenőrnek 1889. junius 30-ig a felmentés megadása s az ügv-
buzgó állandó pénzügyi bizottságnak eljárásáért hálás köszönet meg-
szavazása javaslatba hozatik. 

IV. Méltóságos Sárkány Józsel állandó pénzügyi bizottsági elnök 
úrnak ezen állásáról való lemondása mellékelve a nagyméltóságú és 
főtisztelendő kerületi közgyűlés ügyeimébe ajánlatik. 

Kelt Budapesten, 1889. szeptember 19-én. 

Scultety Ede, 
biz. elnök. 

Raab Károly, 
biz. tag. 

Jegyzette: 

Wladár Viktor, 
biz. jegyző. 

Bexheft Ármin, 
biz. tag. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a pénztáros-
nak és ellenőrnek megadja az 1889. junius 30-ig terjedő 
felmentvényt; Sárkány József pénzügyi bizottsági elnöknek 
e tisztről való lemondását sajnálattal veszi tudomásul és a 
nevezettnek e tisztben tanúsított fáradozásaiért köszönetet 
mond, egyúttal megválasztja a pénzügyi bizottság elnökévé 
Büsbach Péter urat, a budapesti magyar-német egyház 
felügyelőjét. 
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89. Olvastatik az 1888. évi közgyűlés által a kerületi özvegy-, 
árva- és gyámoló intézet számadásainak megvizsgálására kiküldött 
bizottság következő jelentése: 

A kerületi segélyző intézet az 1889. évi szeptember 19. mélt. 
s főt. püspök dr. Szeberényi Gusztáv elnöklete alatt megtartott rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: Breznyik János igazgató, Zsilinszky Mihály esp. 
felügyelő, Benka Gyula igazgató, Belcsák László felügyelő; Bachat 
Dániel, Mockovcsák János, Svehla János, Török József, Achim Ádám, 
Belohorszky Gábor, Raab Károly, Händel Vilmos esperesek; Lauko 
Károly, Bakay Péter, Dobronyovszky Gyula, Chovan Zsiga, Geduly 
Lajos, Fammler Gusztáv, Sárkány Sámuel, Margócsy József, Szebe-
rényi Laios lelkészek; Korbély Géza, Paulik János segédlelkészek. 

1. Olvastatott a m. é. közgyűlés 66. pontjában kiküldött szám-
vizsgáló bizottságnak következő jelentése: 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Selmeczbányán 1889-iki márcz. 5-én az ág. h. ev. 
bányakerületi özvegy-árva és nyugdíjintézet számvizsgálása alkalmá-
val. Jelen voltak nt. Händel Vilmos honti főesperes elnöklete alatt: 
Hrencsik Károly, Thébusz János, Jezsovics Károly, Moesz Géza, 
Szlujka János biz. tagok, ns. Breznyik János pénztáros s alólirott 
mint jegyző. 

I. A pénztáros úr előterjesztvén az 1888-ik évi számadásokat, 
azok tételről-tételre megvizsgáltattak, a segédkönyvekkel, mellék-
letekkel és értékpapírokkal összehasonlíttattak s a* bizottság a követ-
kező eredményről győződött m e g : 

A) Bevétel 

1. A tagok járulékaiból ( + 143-29) 2249 frt 94 kr. 
2. Önkéntes adományokból: 

a kulpini confirman-
dusok . . . . 

a budapesti tót conf. 
a békéscsabai » 
a badini » 
a körmöczbányai» 
a budapesti német 

egyház . . . . 
a faz.-varsándi egyh. 
a beszterczeb. » 5 » — » ( + 7-75) 39 frt 99 kr. 

1 frt — kr. 
3 » 50 » 
8 » 84 » 

— » 50 » 
1 » 65 » 

11 25 » 
8 » 25 » 
5 » — » 
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3. A kerülettől: 
az államsegélyből 600 frt 
egy birságból . . 100 » 
felmentv. díjakból . 3 9 0 » 

4. Kamatokból . . . . 

89. 
kr. 
» . 
» 1090 frt — kr. 

( + 510-76) 5197 » 03 » 
Összesen: 8576 frt 96 kr. 

B) Kiadás. 

1. Segélydíjakra 30 félnek ( + 31-17) 1475 frt 30 kr. 
2. Kezelési költség: 

Nyomtatványokért . . 11 frt 42 kr. 
Útiköltség a vidéki biz. 

tagoknak . . . 
Bélyeg . . . . . 
Iroda, posta, irnok . 

3. Kamatadó . . . . 
4. A Pohl-féle alapítv. feles-

legéből Beck-Polz Er-
zsébetnek megtérítve 

8 » 30 » 
2 » 50 » 

70 » — » 92 » 22 » 
200 » 24 » 

20 » » 
Összesen: 1787 frt 76 kr. 

A 8576 frt 96 krnyi bevételből le vonatván 
az 1787 » 76 » kiadás, mutatkozik ez évi többletnek 

6789 frt 20 kr., melyhez hozzáadva a távalyi vagyont 
63,839 » 5 krt, az intézet vagyona 1888 végén 

70,628 frt 25 kr. volt. 

3 
2 
3 
3 
3 

C) Elhelyezés. 
1. Kötvényekben: 

B.-Csabán 29 félnél (—100 frt) 33390 frt — kr. 
» (—110 » ) 1645 
» 3100 
» 1400 
» (—360 » ) 5980 
» 1650 

800 
Aradáczon 1000 
A nagylaki egyháznál (—250 frt) 1750 
A kis-szemlaki » (—300 » ) 300 
A lajosfalvi » (új elhelyezés) 10000 

Tagoknál tagdíjhátralékokban: 
Petrováczon megb. Kvacsala János 

tanítónál 27 frt — kr. 

Káván 
Bényén 
Szarvason 
Tót-Komi. 
Orosházán 
Szenttornván 

61015 frt — kr. 
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Athozat : 27 frt — kr. 
Tiszovnyikon Lacjak Mih. lelkész-

tanítónál . . . . . . . 68 » —p » 
Közép-Palojtán Szabó Gyula lel-

késznél 98 » 17 » 
Kátyon Polereczky Pál lelkésznél 35 » — - » 
Szurcsinban Greszler Gyula » 50 » — » 
Neudorfban Stenczel Károly » 40 » — » 
Beszterczebányán Mikler S. » 78 » — » 
Budapesten Horváth Sándor » 50 » — - » 
Libetbányán Lukács Pál » 60 » — » 
Bényén Rjecsanszky Endre » 60 » — » 566 frt 17 

2. Értékpapirokhan: 

60 drb békéscsabai bankrészvény 3389 frt 69 kr. 
2 » » tak. pénzt, részvc 220 » — » 
4 » 1 0 0 frtos ezüstjáradék 360 » 20 » 
5 » vörös-kereszt-sorsjegy 32 » 50 » 4502 frt 39 

3. Pénzintézeteknél: 

A selmeczi takarékpénztárban 570 frt — kr. 
A selmeczi népbankban . . . . 50 » 67 » 
A b.-csabai 1200. sz. betétkönyvben 2158 » — » 
A b.-csabai 1164. sz. » 1633 » 02 » 
A szarvasi 5100. sz. » 133 » — » 4544 frt kr. 

Összesen: 7628 frt 25 kr. 

Kötvényekben 
Értékpapírokban 
Pénzintézeknél 

D) Az elhelyezés áttekintése. 

, . . . 61581 frt 17 kr. ( + 8937 frt — kr.) 
. . . 4502 » 39 » (— 117 » 30 » ) 
. . . 4544 » 69 » (— 2030 » 50 » ) 

Összesen: 70628 frt 25 kr. ( + 6789 frt 20 kr.) 

A számadás teljesen helyesnek ismertetvén el 
a bizottság kedves kötelességének tartja a közgyűlés-

nek ajánlani, hogy a lankadatlan buzgalmu pénztárosnak 
az 1888-ik évre a felmentvényt megadni kegyeskedjék; 
sőt tekintetbe véve az évről-évre szaporodó munkát, az 
örvendetes gyarapodást, s a pénztáros úrnak a magáét 
nem tekintő önzetlen fáradozását, indítványozza: hogy neki 
jegyzőkönyvileg elismerő köszönet is szavaztassák. 

II. A mennyiben a bizottság arról győződött meg, hogy a 
Pohlianumnak az 1888-iki ker. jegyzőkönyv 67—ik pontjában kiutal-
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ványozott 80 frtnyi feleslege ezen intézet pénztárába mind eddig 
beszolgáltatva nem lett; 

a főt. püspök urat felkérendőnek határozta, hogy ezen 
összeg kiszolgáltatását a ker. pénztárosnak meghagyni 
kegyeskedjék. 

III. Megjegyzendőnek véli továbbá a bizottság, hogy a vagyonban 
kimutatott Szekerka György-féle 1600 frtról s a Gyebrovszky Pál-
féle 140 frtról szóló kötelezvényeket a kötelezvények közt nem 
találta meg azért, mert a vagyonkimutatás 1888-ik év decz. 31-ről 
szól, ezen kötelezvények pedig ez év folyamán lettek beváltva. 

IV. Végre megemlíttetik, hogy az 1888-iki év folyamán 5 tag 
halálozott el, 7 új tag lépett be, a tagok száma az év végével 239, 
a segélyezett feleké 30 volt, (egygyel több, mint tavaly). 

Kmf. 

Raab Károly, Jeisovics Károly, Händel Vilmos, 
biz. jegyző. biz. tag. biz. elnök 

Moesz Géza, Hrencsik Károly, Thébusz János, 
biz. tag. biz. tag. biz. tag. 

Szlujka János, 
biz. tag. 

. 2. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottságnak 
beterjesztett jelentését s ajánlatára megadja az érdemes pénztárosnak, 
nsgos Breznyik János. kir. tanácsos s lycealis igazgató úrnak a fel-
mentést, hálás köszönet s teljes elismerés kifejezése mellett, azon hő 
kivánattal, hogy isten segedelmével még sokáig gondozhassa s nevel-
hesse ezen szent ügyet. 

3. A jelentésben elősorolt «jókedvű adakozóknak» kifejezé szí-
vélyes köszönetét. 

4. Elrendeli a több, mint egy éves tagsági hátralékok szigorú 
behajtását, a főesperesek erélyes közbenjárása mellett, az általok leg-
jobbnak felismert s biztosan czélra vezető mód szerint. 

5. A számadások megvizsgálására s jelentésök beterjesztésére 
felkéretnek: nt. Händel Vilmos elnöklete alatt, nt. Mockovcsák János, 
nt. Raab Károly, nt. Hrencsik Károly, t. Thebusz János, tek. Je-
zsovics Károly, tek. Moesz Géza, s t. Herbst Ján. Frigyes urak. 

6. A m. é. közgyűlés jk. 66. pontjának 6. alpontja, mely a 
belépő tagok felvételi dijáról szól, mint irányadó a pénztáros úrra, 
fentartatik. 

7. Uj tagokul beléptek: A bács-szerémi esperességben Engisch 
Frigyes szeghegyi, a bánságiban Binder Jenő birdai, a barsiban Bázlik 
Pál nemes-kosztolányi, a hontiban Schulcz Sámuel szuchányi, a 
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40—41. nógrádiban Vallentinyi Sámuel dengelegi, a pestmegyeiben Reich 
Sándor és Geduly Lajos újpesti, a zólyomiban Vitális Gyula zólyom-
lipcsei lelkész, s a honfiban Szamecz Sámuel bélabányai s Coch 
Szaniszló cseri tanító urak, összesen 10. 

8. Meghaltak a lefolyt évben a tagok közül: Molitorisz János 
turopolyai, Schmidt György egyházas-maróthi lelkészek. 

9. A tagok száma ez idő szerint 247. 
10. Segélyezendő fél van 31. 
11. A volt mezőberényi, nyugalomba vonult Selmeczbányán lakó 

elaggott Szlujka János, felmentetik beterjesztett kérelme alapján, a 
tagsági illeték további fizetésétől, s megszavaztatik neki, minden 
további folyamodás mellőzésével, az egyes félt megillető közgyü-
lésileg megállapított segély. 

12. Az intézetbe való felvételért folyamodó Falvay Antal, Kor-
deván Vilmos, Lux Ede, Kurz Sámuel tanító, s Klaar Fülöp, Bereczky 
Sándor és Kaczián János katecheta urak, a megfelelő tagsági illetékek 
lefizetése mellett felvehetők az intézet kötelékébe. 

13. A közgyűlés felemeli a segélyezettek jutalékát egyénenként 
10 írttal, úgy hogy legközelébb 60 frt évi segélyben részesülnek. 

14. A m. é. jegyzőkönyv 66. pontjának 11. alpontja, mely-
' ben a püspök úr, alkalom adtán, az intézet javára kedvező fekvésű 
földvételre felhatalmaztatik, továbbra is fentartatik. 

15. Utasításul adatik az esperes uraknak, hogy a közgyűlések azon 
ismételt határozatának, melynek értelmében, minden «a kerület 
területén az intézet alakulása után (1874.) hivatalba lépő pap (alap-
szabály II. 5.) köteles az intézet tagjává lenni,» — megfelelő uton 
módon a legerélyesebben érvényt szerezzenek. 

16. Az intézet hivatalos czíme ezentúl «Kerületi segélyző intézet», 
mely közhasználatra is ajánltatik. 

Jegyzette 

Seberényi Gusztáv, Händel Vilmos, 
püspök. kerületi jegyző. 

Tudomásul szolgál. 

40. A nógrádi esperesség a losonczi vallástanár részére 200 frt 
évi segélyt kér. 

A közgyűlés a kért 200 frtot, de csak a folyó évre 
a kerületi pénztárból kiutalja. 

41. A tavalyi jegyzőkönyv 56-ik pontjának kapcsán az alsó-
sztregovai egyház lelkésze és tanítója híványi ügye, jelentés a 
kiküldött bizottságtól be nem érkezvén, 

a jövő évre nyilván tartatik. 
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42. Elnöklő püspök úr jelenti, hogy a tavalyi jegyzőkönyv 57-ik 42— 
pontja folytán az állami tisztviselőknek az egyházi adó alóli állító-
lagos mentessége ügyében a vallás- és közoktatásügyi ministerhez for-
dult és tőle azon értesítést vette, hogy ilyen mentesség nem áll fenn. 

Tudomásul szolgál. 

43. A tavalyi jegyzőkönyv 64. pontjánál jelenti a nógrádi főes-
peres úr, hogy özv. Szontágh Ferenczné templomépítési adó-ügye 
békés uton rendeztetett. 

Tudomásul szolgál. 

44. Bemutattatnak a kerületi segélyért folyamodó papözvegyek 
kérvényei. 

A kerület közgyűlése Becker Flórának, Wallach Liná-
nak a bácsi esperességben, Karner Jozefának, Bierbrunner 
Karolinának a bánáti esperességben; Mockovcsák Károlyné-
nak, Zayacz Dánielnénak, Valentinyi Jánosnénak, O r g o -
ván Pálnénak, Oertel Ferencznének, Szomora Karolinának, 
Wankó Sámuelnénak, Ambrózy Edénének a békési es-
perességben; Simon Péternének a budapesti esperességben; 
Ambrózy Jánosnénak, Sterczel Johannának, Braxatonsz 
Emiliának, Moütorisz Máriának a honti esperességben; Osz-
termann Józsefnének, Korcsek Rozáliának, Lehotkav Teréz-
nek a nógrádi esperességben; Melna Mihálynénak, Zámolyi 
Józsefnénak, Mocskónyi Nátháiménak a pesti esperesség-
ben ; Jezsovics Mihálynénak a barsi esperességben, Braxa-
torisz Andrásnénak, Urbánszky Jánosnénak a zólyomi 
esperességben; tehát összesen 26 papözvegynek, egyenként 
20 frtot, összesen 520 frtot utalványoz segélyképen a 
kerület pénztárából. Az ezen czélra megszavazott 600 
frtnyi összegből fenmaradott 80 frt a kerületi özvegy-árva 
s gyámoló intézet pénztárosának beszolgáltatandó. Pepich 
Miklósné folyamodványának hely nem adatott, mert férje 
a fennálló szabályok értelmében a kerületi özvegy-árva 
gyámoló intézetnek nem lett tagja. 

45. Olvastatik a br. Baldácsy alapítvány kerületünket megillető 
tiszta jövedelmének elosztása tárgyában a jelen jegyzőkönyv 7-ik 
pontjában kiküldött bizottság következő jelentése: 

A br. Baldácsy-alapítvány kerületünket megillető 2000 frt tiszta 
jövedelmének szétosztása tárgyában szept. 18-án Budapesten a m. é. 
jegyzőkönyv 10. pontjában kiküldött bizottság által megtartott gyű-
lésnek jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: A főt. püspök dr. Szeberényi Gusztáv s br. Pod-
maniczky Géza társelnöklete alatt, Scultéty Ede a bácsi esp. fel-
ügyelője, továbbá Áchim Ádám, Mockovcsák János, Svehla János, 
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45. Bachat Dániel, Török József, Belohorszky Gábor, Raab Károly 
esperesek. Részt vettek mint vendégek: Breznyik János s Benka 
Gyula igazgatók, Jezsovics Pál, Sárkány Sámuel, Chovan Zsigmond, 
Bakay Péter, Szimonidesz János, Lang Adolf, Frenyo Andor, Fammler 
Gusztáv, Veres József, Wladár Viktor lelkészek. Földváry Mihály, 
Fabiny Gyula, Kosztolányi Sándor, Mauricz Gábor, Králik Lajos, 
Falvay Antal a polgári isk. igazgatója. 

1. Az elnöklő püspök úr előterjeszti a mult évi számadásokat 
az összes mellékletekkel. 

Ezek beható megvizsgálása fényesen tanúskodik az 
ezen ügyben reábizottak hü s pontos kezeléséről, a miért 
is a bizottság nem csak hogy a kért felmentés megadását 
ajánlja, de hálás köszönetének s teljes elismerésének is 
adott egyhangúlag kifejezést. 

2. Mult évi maradvány 54 frt 1 kr. 
3. A kerületi közgy. rendelkezésére áll ez idő szerint: 2054frt 1 kr. 
4. A fenti összeget következőleg javasoljuk felosztani: 
a) A püspök úrnak illőbb díjazásul a végren-

delkező akaratához képest, miután az ez idei 
csekélyebb tiszta jövedelem mellett, a folya-
modó lelkészek s papözvegyek javára 200 
frtról nagylelkűen lemondott 800 frt kr. 

b) Pusztuló, szegény s építkező egyházak se-
gélyezésére 600 » — » 

c) Szűkölködő lelkészek gyámolítására . . . 500 » — » 
d) Papözvegyek s papi árvák Ínséges sorsá-

nak némi enyhítésére 150 » — » 

Összesen: 2050 frt — kr. 

A fenmaradó 4 frt 1 kr. előírandó a jövő évi osztályra. 
5. Az ezen alapból nyújtandó segélyért folyamodtak a követ-

kező egyházak: 
Bács-Szerémből: Sz.-Tamás, Deszpot-Sz.-Iván, Szilbás, 

Szabadka; Bánátból: Kis-Semlak, Resicza, Istvánfalva, Steier-
lak-Anina; Hontból: Báth, Schüttrisberga; Barsból: Nemes-
Kosztolány; Nógrádból: Nagylam, Felső-Petény, Szécsény, 
Bér, Sóslehota, A.-Palojta, Lapujtő; Békésből: Bánfalva, 
Csépa, Apatelek. Kondoros; Pestből: Újpest, Czinkota, Tápió-
Szele; Zólyomból: Salfalva, Berezna, Baczur, Badin, Zolna, 
Pónik, összesen 31 anya- s leányegyház. 

Segélyezésre, a folyamodványok beható megvizsgálása 
után, ajánltatnak a következő egyházak: Sz.-Tamás, Szilbás, 
Schüttrisberga, Nemes-Kosztolány, Szécsény, Felső-Petény, 
Bánfalva, Apatelek, Salfalva, Zolna, Újpest, Tápió-Szele, 
egyenként 50 frt = 600 frt. 

6. Segélyért folyamodott összesen 13 lelkész, még pedig: Jeszenszky 
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Nándor, nagyszentmiklósi, Szlancsik Pál polichnói, Sztolár György 45—46. 
cseh-brézói, Gretzmacher Samu János beskai, Greszler Gyula szur-
csini, Chovan Zsigmond lugosi, Binder Jenő birdai, Hecsko Pál 
bodrusbánvai, Jancsó Mihály horháti, Droppa Gyula bábaszéki, Kemény 
Ödön fóthi, Kis Péter tótgyörki, Miklósy János csővári lelkész. 

Segélyezésre ajánltatnak: Szlancsik Pál, Sztolár György 
Gretzmacher Samu János, Hecsko Pál, Jancsó Mihály, 
Droppa Gyula. Kemény Ödön, Kis Péter, Miklósy János, 
még pedig egyénenként 55 frttal — 495 frt. 

7. Papözvegy folyamodik 13, még pedig Valach Lina volt 
szilbási, Becker Jakabné ujverbászi, Unger Nándorné pancsovai, Kor-
csek Frigyesné abelovai, Lehotkay Gáborné budalehotai, Osztermann 
Zsuzs. nagyiami, Ambrózy Edéné vukovai, Wankó Sámuelné szem-
laki, Kosztra Jánosné ambrózfalvai, Braxatorisz Andrásné radváni, 
Pepich Miklósné libetbányai, Krausz Petronella vámosi lelkész özvegye; 
továbbá Horeczky Hermin s Laura, néhai Horeczky József volt 
maglódi, Scultéty Aranka, néhai Scultéty József volt szeghegyi, s 
néhai Zvarinyi volt csomádi lelkész árvái, összesen 16 fél. 

Segélyezésre ajánltatnak: Wankó Sámuelné, Pepich 
Miklósné, Örtel Ferenczné, Lehotkay Gáborné, Korcsek 
Frigyesné, Unger Nándorné, Osztermann Zsuzsanna; a 
Scultéty, Horeczky s Zvarinyi árvák. Az egyes lelkész után 
maradt folyamodó árvákat egy félnek véve, volna minden 
fél segélyezendő 15 frttal: 150 frt. 

8. A szúpataki leányegyház folyamodványa, mely nem az espe-
resség útján jutott a bizottsághoz, a mint azt az 1887. évi jkönyv 
58. pontja elrendeli, mint elkésve benyújtott s mivel nem is volt kellően 
felszerelve 

nem volt figyelembe vehető. 
- * Jegyezte: 

Szeberényi Gusztáv, Händel Vilmos, 
püspök. kerületi jegyző. 

46. Olvastatik a kerületi polgári leánynevelő intézet felállítása 
tárgyában kiküldött bizottság következő jelentése: 

A felállítandó kerületi leánynevelő szervezése ügyében kiküldött 
bizottság Budapesten szeptember 18~kán megtartott üléséről szóló 
jegyzőkönyv. 

Az 1887-diki közgyűlés jegyzőkönyvének 7. pontjában kiküldött 
bizottság kiegészíttetett br. Podmaniczky Géza, Fabiny Gyula, Svehla 

János főesperes által. 

Jelen voltak a főt. püspök úr s az ezen alkalomra társul fel-
kért br. Podmaniczky Géza elnöklete alatt: Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Falvay Antal, Bachat Dániel, Händel Vilmos, s mint vendég 

7 
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48. Belohorszky Gábor, Veres József, Morgótsy József, Szimonidesz 
János, Lang Adolf, Breznyik János, Bakay Péter s nsgos Földváry 
Mihály, Svehla János, Mockovcsák János urak. 

1. Az ezen ügyben a lefolyt év folyamán felmerülő egyes jelen-
tékenyebb mozzanatok történeti fejlődésök szerint előadatván, s 
behatóan megbeszéltetvén, 

a tanakodás eredményeid kiküldetett egy háromtagú 
bizottság, nsgos Fabiny Gyula, nt. Bachat Dániel, s tek. 
Falvay Antal igazgató úr személyében azon megbízatással, 
hogy két rendbeli részletes tervezetet készítve, — egy a fővá-
rosban, s egy a vidéken felállítandó leánvnevelőre nézve, 
ebbeli, munkálataikat idejekorán terjeszszék be a főt. püspök 
úrnak; ezek általa azután leszállítandók az esperességekhez, 
s felülbírálva, netaláni ajánlatokkal a felállítandó intézetre 
nézve, akár egyesek, akár testületek részéről, az 1890. évi aug. 
15-kéig visszaszállítandók a püspök úrhoz, a ki azután mind 
ezeket a javaslatokat és ajánlatokat összeegyeztetés s véle-
ményezés végett visszaszállítja a bizottsághoz, s ez végleges 
tervezetét beterjeszti a jövő évi közgyűlés elé. 

Jegyezte: 
Szeberényi Gusztáv, Händel Vilmos, 

püspök. kerületi jegyző. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az abban 
foglalt javaslatot elfogadja és határozattá emeli; köszönetet 
mond a kerületi felügyelő úrnak nemeslelkü adományáért, 
melylyel a leánynevelő megalapításához hozzájárulni kegyes 
volt és felkéri püspök urat, hogy az esperességek útján 
szólítsa fel a gyülekezeteket, hogy keltsék fel a kerületökbe 
fekvő városokban az áldozatkészséget ez intézet felállítására 
és küldjék be 1890. augusztus 15-ikéig az intézetre vonat-
kozó ajánlatokat. 

47. A tavalyi jegyzőkönyv 71-ik pontjánál elnöklő püspök úr 
jelenti, hogy az újpesti leányegyházat a pestmegyei esperesség tud-
tával anyásította, mert a feltételeknek, köztök a lelkészi dotatióra 
vonatkozónak, elégség tétetett. 

Tudomásul vétetik. 

48 Olvastatott a bányakerületi papi értekezletnek 1889. szept. 
19-én Budapesten a püspök úr elnöklete alatt tartott értekezlete 
jegyzőkönyvének első pontja: 

Főtisztelendő püspök úr, mit hivatalos körlevelében a testvé-
rekkel szemben már is megtett, most a lelkészi értekezleten ismé-
telten egy bányakerületi magyar énekeskönyv szerkesztését hozza 
javaslatba. És cselekszi ezt a magyarosodó tót és német egyházakra 
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tekintettel első sorban, de általában is azért, mert ugy van meggyő- 49 
ződve, miként magyar énekeskönyveink egyike tartalmilag kevés, s 
a mennyiben fordítás, nem mindenütt hű, másikának és harmadiká-
nak dallamai főleg tót és német ajkú egyházkerületünkben általában 
nem eléggé ismervék. Ez ajánlja az uj énekeskönyv szerkesztését, 
főként a Tranoscius tót énekeskönyv alapján, de forrásokul más 
német és magyar énekeskönyveket is használva, sőt a kinek ahhoz 
tehetség adatott, eredeti éneket is költve. Sőt a javaslatba hozott uj 
énekeskönyv tervezetét is bemutatja a püspök úr. Ekként meggyőz-
vén a jelen voltakat az uj énekeskönyv szükségességéről s ezek készek-
nek nyilatkozván, a vállalatot dolgozataikkal támogatni, mig püspök 
úr viszont a terv realisálásának további vezetését készséggel vállalván 
magára, kérjük az egyházkerületet, adja jóváhagyását, czimét, erkölcsi 
támogatását egyházunkat és hazánkat szolgáló ezen vállalatunkhoz. 

A közgyűlés a magyar énekeskönyv szerkesztésére 
vonatkozó ezen javaslatot elfogadja, annak létesítését párt-
fogása alá veszi, egyúttal bejelenti ezen határozatát az egye-
temes közgyűlésnek, kikérvén az egyetem támogatását ezen, 
nemcsak a bányai kerületet, hanem egyházunk egyetemét 
érintő ügyben. 

49. Tárgyalás alá vétetnek a megelőző pontban hivatkozott 
papi értekezlet jegyzőkönyvének következő pontjai: 

A kerületi papválasztási szabályzat följogosítja az esperest, hogy 
papi állomás üresedése esetén, a hol és a mikor jónak, az egyház 
érdekében állónak látja, helyettes papot alkalmazzon; de hogy e 
helyettest ki javadalmazza, arról gondoskodni megfeledkezett. A mi-
ben a tanácskozó testvérek véleménye összpontosul, arra kérjük a 
kerületet: egészítse ki a papválasztó szabályzatot azzal, miszerint 
ilyen ritkán előforduló, kivételes esetekben a helyettes papot szál-
lással, koszttal a papi javadalmakat élvező özvegy, esetleg árvák, némi 
szerény havi díjjal pedig az illető egyház lássák el. 

Kerületi utasításainkban az mondatik, hogy lelkész vagy tanító 
halála esetén l/2, illetve rész jövedelem kegyelemképen a lelkész 
vagy tanító özvegyét és kiskorú árváit illeti. A mivel e szöveget 
határozottabbá és világosabbá lehetne tenni, kérjük az egyházkerületet, 
miként kerületi utasításaink illető pontjába e helyett «özvegy és kis-
korú árvák» ezt sziveskedjék tenni «özvegy, illetve kiskorú árvák». 

Ezen indítványok tárgyalás végett leszállíttatnak az 
esperességekhez. 

50. Olvastatik gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minis-
ternek 1889. junius 30-án kelt leirata, melyben tudatja, hogy a fele-
kezeti középiskolai tanárok számára egy országos nyugdíjintézetet 

7* 
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51-54 . óhajt felállítani, és ez irányban statistikai adatokat és hozzájárulási nyi-
latkozatokat kiván. 

A közgyűlés örömmel fogadta a minister úr elhatá-
rozását és felkéri püspök urat, hogy a bekivánt adatokat a 
minister úrhoz terjeszsze fel, a mennyiben pedig ez a mi-
nister úr által kitűzött határnapig, f. é. október hó elsejéig 
lehetséges nem volna, az utólagos beküldésre eszközöljön 
ki halasztást. 

51. Olvastatik a szarvasi főgymnasium részére kikérendő évi 
államsegély ügyében kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés a jelentésben felhozott indokok alapján 
a szarvasi ág. ev. főgymnasiumnak az államtól nyerendő 
évi segélyérti kérvényét az iratokkal pártolólag terjeszti fel 
az egyetemes közgyűléshez azon kéréssel, hogy az ügy 
kedvező és gyors megoldását elősegíteni méltóztassék. 

52. Bemutattatnak a szúpataki, lapujtői és béri egyházak kér-
vényei templomépítési segélyért az államsegélyből. 

A közgyűlés a szúpataki egyháznak, tekintettel, hogy 
temploma tűzvész által elpusztult, 100 frtot szavaz meg, a 
lapujtői és béri egyházak kérelmeinek, mint a melvek nem 
az esperességek útján terjesztettek fel, ezúttal helyt adni 
nem lehetett. 

53. Elnöklő püspök úr felhivja a közgyűlés figyelmét a más 
vallásfelekezetbeli lelkész által eszközölt keresztelésekre. A vallás- és 
közoktatásügyi minister úrnak 1 8 8 4 . évi 2 4 , 7 2 7 . sz. a. kibocsátott 
rendelete szerint a keresztelő lelkész «köteles a keresztelési bizony-
latot az illetékes lelkészhez a ténykedés után legfelebb 8 nap alatt 
és az 1879. XL t.-cz. 53. §-ában (kihágásokról szóló törvényben) meg-
szabott büntetés terhe alatt áttenni». Jelenti a püspök, hogy a felső 
biróságok nem alkalmazzák az ezen rendelet ellen vétő lelkészre a 
rendeletben hivatkozott büntetést. A ministeri leirat a felső bírósági 
ítéletekben egyszerűen figyelmen kivül hagyatik. E szerint tehát a 
keresztelési bizonylatok visszatartása ellenében egyházunknak orvos-
lata nincsen. 

A közgyűlés e sérelmet, mint az egyetemet érdeklőt 
az egyetemes közgyűléshez felterjeszti azon kérelemmel, 
hogy annak esetleg novella utján való orvoslására a tör-
vényhozásnál a megfelelő lépéseket megtenni méltóztassék. 

54. Olvastatik a m. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének a 
gymnasiumoknál a vallástanításra alkalmazandó hitoktatóra vonatkozó 
23-ik pontja. 
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A kerületi közgyűlés fentartja püspökének javaslatát és 55 -56 . 
kivánatosnak tartja, hogy a gymnasiumokban a vallást külön 
hitoktató tanítsa. 

55. Olvastatik a m. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
29-ik pontja, melyben a kerületek felszólíttatnak, hogy Tornyos Pál 
váczi lelkésznek, a váczi siketnémák intézetében való vallástanításért 
járó fizetése felemeltessék. 

A kerület közgyűlése aránylag hozzájárult a fizetésnek 
90 frttal való emeléséhez. 

56. Mindezeknek elvégzése után elnöklő felügyelő úr köszö-
netet mond a gyűlés tagjainak azon buzgalomért, melylyel a kerületi 
gyűlésnek három napon át folytatott tárgyalásain részt vettek, a mire 
viszont elnöklő püspök úr a maga és a közgyűlés nevében és élénk 
helyeslése között a kerületi felügyelő úrnak meleg szavakban kifejezi 
a gyűlés tagjainak háláját azon el nem lankadó buzgóságért és jóin-
dulatért, melylyel a kerületi felügyelő úr a gyűlés tanácskozásait vezette. 

Erre a közgyűlés az elnökséget éltetve eloszlott. 

Fabiny Teofll, Dr. Králik Lajos, 
bányakerületi felügyelő. vil. jegyző. 

Dr. Szeberényi Gusztáv, Haendel Vilmos, 
bányakerületi püspök. egyh- jegyzó. 



A BÁNYAI 

EV. ÁGOST. HITV. EGYHÁZKERÜLETI GYÁMINTÉZET 
BUDAPESTEN 

1889. évi szeptember hó 18-án tartott közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
Jelen voltak: Nagys. Földváry Mihály és nt. Sárkány Sámuel 

urak iker-elnöklete alatt. Achim Ádám, Bachát Dániel, Gömöri 
Oszkár, Scultéty Ede, Török József, Famler Gusztáv, Svehla János, 
Bierbrunner Gusztáv, Raab Károly, Mockovcsák János, Mikler Sá-
muel, Margócsy József, Horváth Sándor, Geduly Lajos, Bakay Péter, 
Melczer Gyula, Lauko Károly, Fuchs János, Chovan Zsigmond, 
Dubovszky Nándor gy. i. tagok. 

Mely alkalommal: 
1-ör. Az elnökség nt. Horváth Sándor lelkész úrnak a gyám-

intézeti isteni tiszteletnek áhítatos elvégezéseért a gyűlés nevében 
köszönetet mondva s a gy. i. tagokat szívélyesen üdvözölve a köz-
gyűlést megnyitja. 

2-or. Egyházi elnök nt. Sárkány Sámuel úr évi jelentését elő-
adja, a mint következik: 

A bányakerületi ev. gyámintézet elnökének 1888/89-ik évi jelen-
tése a szept. 19-kén Budapesten tartott közgyűlés alkalmával. 

Főtisztelendő bányakerületi gyámintézeti közgyűlés! 

A midőn bányakerületünk gyámintézetének, mult évben kife-
jezett működéséről szóló jelentésemet a főtiszt, közgyűlés elé ter-
jeszteni szerencsém volna, fogadják szent ügvünk jelenlevő igen 
tisztelt munkásai és ügybarátai legmelegebb hitrokoni üdvözletemet. 

Nem tagadhatom mélyen tisztelt közgyűlés, hogy ez alkalommal 
egy gyötrő gondolat egész súlyával nehezedik lelkemre, és ez az, 
hogy a mi közgyűlési teendőnk nagy sokasága és nagy fontossága — 
nem áll arányban a rendelkezésünkre jutott idő rövidségével. 

Valóban oly sok az, a mi felett behatólag tanácskoznunk, a mit 
kellő megfontolással elintéznünk kell, hogy az e czélra szolgálatunkra 
levő egy-két óra elégtelennek mutatkozik, s csak is aggódva álla-
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podtunk meg mélyen tisztelt elnöktársam ő nagyságával abban, mi-
szerint f. évi közgyűlésünket, mely az alapszabályok 8. pontja értel-
mében isteni tisztelettel és offertoriummal nyitandó meg, a mai nap 
d. e. 8—10 órájára hívjuk egybe. 

A f. évi bányakerületi közgyűlés ismert programmja mellett 
alkalmasabb választást nem tehettünk. Azt, hogy gyűléseinket a köz-
igazgatási közgyűlést megelőzőleg tartsuk, nem véltük tanácsosnak, 
mert az tetemes költségszaporítással járna, s viszont azt, hogy a 
kerületi közgyűlések után következő napokra halaszszuk, nem javalta 
egyrészről, az ez esetben is felmerülendő költségszaporítás, más-
részről pedig azon körülmény, hogy az egyetemes gyámintézeti köz-
gyűlés, nyomban a következő napokon fog Liptó-Szt.-Miklóson 
ülésezni. 

Ha tehát jövőben a gyámintézeti ügyek beható tárgyalására időt 
nyerni óhajtunk, a közgyűlés határnapjaira nézve, egy vagy más 
irányban, okvetetlenül határoznunk keilend. 

Az esperességi gyámintézetekben előfordult tisztviselőségi válto-
zásokra nézve jelentem, miszerint Budapesten világi elnökül Sárkány 
József kir. táblai alelnök, egyházi elnökül pedig Bachat Dániel esperes 
urak, jegyzőül Henzelmann Kálmán, pénztárosul Bendl Henrik urak 
lettek megválasztva. 

Hontmegyében világi elnökül Dacsó Pál, egyh. elnökül Schmidt  
Lajos százdi lelkész, jegyző és pénztárosul Szabó Gyula közép-palojtai 
lelkész urak választattak meg. 

Barsban világi elnöknek Kosztolányi Sándor, egyházi elnöknek 
és pénztárosnak Raab Károly esperes urak, jegyzőnek Schieifer  
Armin úr lett megválasztva. Nógrádban világi elnöknek Benyiczky 
Árpád, egyházi elnöknek Margócsy József losonczi lelkész urak let-
tek megválasztva. 

Legyenek mindnyájan általunk melegen üdvözölve s Isten áldása 
kisérje munkájokat. 

/ 

Áttérve ezek után, az esperességi gyámintézetek által felmutatott 
gyűjtések eredményeire, jelente m -— miszerint: 
Bács-Szerém gyűjtött 282 frt 33 krt, 21 frt 52 kr . többet a tavalinál, 
Bánát » 143 » 97 » 11 » 59 » kevesebbet, 
Bars » 68 » 40 » 1 » 60 » többet, 
Békés » 262 » 49 » 85 » 20 » többet, 
Budapest » 912 » 33 » 36 » 92 » kevesebbet, 
Hont » 181 » 39 » 43 » 2 » többet, 
Nógrád » 274 » 22 » 26 » 94 » kevesebbet, 
Pestmegye » 267 » 49 » 19 » 28 » többet, 
Zólyom » 186 » 66 » 4 » 62 » többet a tavalinál. 
Összesen gyűjtöttek 2579 frt 28 krt. 

Ebből esik a kerületnek szabad rendelkezésre 1074 frt 84 kr. 
Leopoldianumra 192 » 61 » 
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Szeretetadományra 278 frt 37 kr. 
Egyéb határozott czélokra 904 » 72 » 
A budapesti nőegylet oltári edényekre fordított 128 » 73 » 

Szeretet adományra nem adott Hont és Zólyom. 
Egyetemes tőkére adott csupán Budapest. 
A mint látni méltóztatnak, a gyűjtés eredménye itt nagyobb, 

amott kisebb a tavaknál és semmi esetre sem mutat oly mérvű 
emelkedést, mint a milyet az új alapszabályok életbeléptetése folytán 
reménylenünk lehetett. 

A kegyelem istene adja, hogy a szaporulat évről-évre növe-
kedő legyen s az egyre növekedő nagy szükséglettel versenyt tartson. 

Nem hallgathatom el, hogy az ügykezelésnél még mindig for-
dulnak elő szabályellenességek. 

Bánát offertoriumokat nem tartott, s igy a szeretet adományra 
mit sem juttatott, 12 egyház mit sem gyűjtött. 

Bars jegyzőkönyvét nem küldte be. 
Hont offertoriumokat nem tartott, számadásában nem mutatta 

ki a forrásokat, a melyekből a gyámintézeti gyűjtés kikerült. 
Nógrád az offertoriumokból befolyt 40 frt 70 kr.-ból csak 

6 frt 70 krt adott a szeretetadományra, a többit elosztotta. A helyi 
gyámintézetek Leopoldianumra mit sem adtak. Ö t anva és 32 leány-
egyház mit sem adott. 

Zólyom offertoriumokból 72 frt 14 krt mutat ki, de a szeretet-
adományra ebből mit sem adott, hanem szabályellenesen elosztotta. Ilv 
eltérő és az alapszabályokkal ellenkező eljárás mellett lehetetlen a helyi 
és esperességi gyámintézetek működéséről tiszta képet adni. E hiá-
nyokon méltóztassanak az esp. gyámintézeti elnök urak jövőre segíteni. 

A kerületi és egyetemes gyámintézethez következő kérvények 
nyújtattak be. 

1. Bács-Szerémből: 
Bácsi missió, utazó lelkész fizetésére, 
Szerémi missió ugyanazon czélra, 
Sz.-Tamás tanító fizetésre, 
Uj-Bánovce adósság törlesztésre, 
N.-Palánka imaház és paplakra. Szeretetadományra ajánltatik. 

2. Bánátból: 
Bánáti missió, 
Orsova lelkész fizetési alapra, 
Kis-Semlak adósságtörlesztésre. Szeretetadományra ajánltatik, 
Lúgos paplak építésre, 
Lugosi lelkésztanító megélhetésre. 

3. Barsból: 
F.-Vezekény adósságtörlesztésre, 
Kosztolány paplak gyökeres javítására. 

4. Békésből: 
Apatelek megélhetésre, 
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Bánfalva templomadósság törlesztésére. — Szeretetadományra 
ajánltatik. 

Csépa adósságtörlesztésre, 
N.-Sz.-Miklós megélhetésre, — kéri a szeretetadományt. 
Kondoros adósságai törlesztésére, 
Molitorisz Adolfné tanárözvegy. 

5. Budapestről: 
Vácz, 
Ó-Buda. 

6. Hontból: 
Felső-Rakoncza templomadósság törlesztésre. Szeretetadományra 

ajánltatik, 
Báth templomadósság törlesztésére, 
Schüttriszberg tanítófizetés fedezésére, 
Sember adósságtörlesztésre, 
Kis-Csalomia adósságtörlesztésre. 

7. Nógrádból: 
Szécsény temploma megmentésére, 
Felső-Petény templomtetőzetre, 
Lapujtő roskadozó levitái lakra, 
Nagy-Lam temploma belső kiépítésére, 
Salgó-Tarján paplak és iskolaépítésre, 
Reisz János mohorai tanító megélhetésre, 
Szúpatak f. évi aug. 22-én tüzkárosult egyház temploma fel-

építésére. 
8. Pestmegyéből: 

Újpest adósságtörlesztésre. A szeretetadományra ajánltatik, 
Fóth templomi adóssága törlesztésére, 
Pencz megélhetésre, 
Tápió-Szele templomtetőzet újítására. 

9. Zólyomból: 
Pálfalva adósságtörlesztésre. Szeretetadományra ajánltatik, 
Berezna megélhetésre, 
Zolna adósságtörlesztésre, 
Pónik templomi adóssága törlesztésére. — 41 folyamodás. 
A G. Adolf-egylethez következő kérvények terjesztettek be: 

1. Bácsi missió. 2. Szerémi missió. 3. Palánka. 4. Zombor. 5. Lo-
soncz. 6. Bánáti missió. 7. Orsova. 8. Resicza. 9. Steverdorf-Anina. 

/ -j 

10. Lúgos. 11. O-Becse. 12. Vezekény. 13. Kosztolány. 14. Szeged. 
15. N.-Sz.-Miklós 16. Vácz. 17. Báth. 18. Sember. 19. Kis-Csalomia. 
20. Schüttriszberg. 21. Beluja. 22. Salgó-Tarján. 23. Szécsény. 24. 
Uj-Pest. 25. Fóth. 26. Tápió-Szele. 27. Bottyán. 28. Kaskantyu. 
29. Sálfalva. 30. Baczur. 31. Berezna. 32. Pónik. 33. Kruttschnitt-
Unger Luiza papözvegy. 34. özv. Braxatoriszné papözvegy. Ezen 
folyamodók közül, mely egyházak s mily összeggel lennének a kerü-
leti előtanácskozmánv megállapodása szerint segélyezendők — azt a 



106 

jegyzőség felolvasása után, a főtisztelendő gyámintézeti közgyűlés lesz 
hivatva véglegesen megállapítani. 

Van szerencsém továbbá jelenteni, miszerint egyetemes gyám-
intézetünk fáradhatatlan buzgalmu egyházi elnöke, főtiszt. Zelenka 
Pál úr a nyár folytában körutat tett mind a négy egyházkerületben, 
hogy személyes meggyőződést szerezzen magának — a missió pon-
toknak hol és mikénti kikerekítése -— valamint a megállapítandó 
missiók mily arányban szükségelt segélyeztetése iránt. Fáradságos 
utazásának eredményéről, a legközelebbi egyetemes gyámintézeti gyűlés 
alkalmával fogunk értesülni. — A mult évi közgyűlés, a bányakerületi 
gyámintézet tisztviselőire adandó szavazást elrendelni méltóztatott, 
olyformán, hogy a szavazatok nagytiszt. Bachát Dániel esperes és 
gyámintézeti elnök úrhoz küldessenek be. 

A szavazatok eredményéről a megbízott nagvtiszteletű úr fogja 
jelentését beterjeszteni. 

Végre tisztelettel jelentem, hogy a f évi egyetemes gyáminté-
zeti közgyűlés f. hó 22-kén és köv. napokon Liptó-Sz.-Miklóson 
fog megtartatni, melyre gyámintézetünk lelkes munkásai és ügy-
barátai ezennel, ismételten tisztelettel meghivatnak. 

Ezen tiszteletteljes jelentésem után fogadja a főtiszt, kerületi 
gyámintézeti közgyűlés — hálás köszönetemet, hogy 16 évi elnöki 
szolgálatom lefolyása alatt — nagyrabecsült bizalmával megtisztelni, 
elégtelenségem, gyarlóságom iránt kegyes elnézéssel viseltetni — 
méltóztatott. Mielőtt ezennel az elnöki székről visszalépek — a gyám-
intézet hú és odaadó munkása lenni meg nem szünök — kérve a 
kegyelem Istenét, hogy ezen egyházmentő intézetünket védeni, erős-
bíteni és mindinkább nagyobb és szebb jövő elé vezérelni kegyeskedjék. 

Sárkány Sámuel, 
bányakerületi gyámintézeti egyházi elnök. 

3-szor. A fentebbi elnöki jelentés constatálja, hogy szabad ren-
delkezésre befolyt összesen 1079 frt 77 kr., melynek fele levonva 
50 frtot a Leopoídinumra és 10 frt 86 krajczárt folyó költségekre, nsgos 
Földváry Mihály úr által 480 frtra kiegészítve, 48 írtjával a követ-
kező egyházak között rendeltetett kiosztatni: Bácsi missió, Bánáti 
missió, Nemes-Kosztolány, Bánfalva, O-Buda, Kis-Csalomia, Szécsény, 
Szúpatak, Újpest és Zolna. 

4-er. A nagy szeretetadományra ajánltatik a kerület által Újpest, 
a 400 frtos szeretetadományra pedig Salfalva. 

5-ször. Az egyetemes gyámintézetnek ajánltatnak segélyezés 
végett Német-Palánka, Lúgos, Nemes-Kosztolány, Apatelek és Csépa, 
Vácz, Kis-Csalomia, Felső-Rakoncza, Szécsény, F.-Petény, Újpest, 
Tápió-Szele és pedig az esperességek betűrendje szerint. 

6. A Gusztáv Adolf-egyletnek ajánltatik az elnöki jelentésben 
foglalt valamennyi folyamodó. 

7. Az offertorium 10 frt 20 krajczárt eredményezvén, az egye-
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temes gyűlésnek rendelkezése alá a nagy szeretetadományhoz csa-
toltatni rendeltetett. 

8. A múlt évi kerületi gyámintézeti közgyűlés elrendelvén .az 
elnökségre és jegyzőre való szavazást, a szavazatbontással megbízott 
elnök nt. Bachát Dániel úr jelenti, hogy ugy az elnökség, mint a 
jegyző, nevezetesen világi elnökül nsgos Földváry Mihály úr, egy-
házi elnökül nt. Sárkány Sámuel úr, jegyzőül Wladár Viktor ismét 
egyhangúlag megválasztattak. 

Kik a bennök ismételve helyezett bizalmat megköszönvén, tisz-
tökben Isten segedelmével tehetségök szerint eljárni megígérték. 

9. Számba vétetvén a kerületi gyámintézeti bizottságra beadott 
titkos szavazatok, megválasztattak: Sárkány József, Dacsó Pál, Kosz-
tolánvi Sándor, Gömöri Oszkár, Drexler Frigyes, Povázsay Mihály, 
Láng Adolf, Bachát Dániel, Famler Gusztáv, Korén Pál, Margócsy 
József és Raáb Károly. Feladata levén e bizottságnak a közgyűlése-
ket megelőzőleg, kiváltképen a segélyezési tervet megállapítani. 

8. Indítványoztatván, kéressék meg a kerületi elnökség, lenne 
szives a kerületi gyűléseket kitűzni akképen, hogy legyen mindig 
egy közbeeső vasárnap, melyen a gy. i. isteni tisztelet lenne offer-
toriummal megtartandó s lenne szives programmjába mindenkor fel-
venni a gy. i. isteni tisztelet és közgyűlés napját is. 

Ezen indítvány elfogadtatott azon hozzáadással, hogy azon eset-
ben, ha a fentebbi kérelem nem volna teljesíthető, a gyámintézeti 
isteni tisztelet és offertorium a közgyűlési isteni tisztelettel mindenkor 
kapcsolatosan lenne megtartandó. 

9. i\zon indítvány, hogy a jó rend érdekében a folyamodvá-
nyok a közgyűlést megelőzőleg legalább két héttel küldendők az 
elnökséghez — különben figyelembe nem vétetnek, 

- elfogadtatik. 
10. A nógrádi gyámintézeti közgyűlésnek a választásokra vonat-

kozó értelmezését, mely szerint a második szavazásnál nem az egy-
házak, de a beérkezett szavazatok általános többsége döntő, 

ezen közgyűlés magáévá teszi. 
11. Egyházi elnök úr ez évben Liptó-Sz.-Miklóson tartandó 

egyetemes gvámintézeti közgyűlésen megjelenni gátolva lévén, helyet-
teseid nt. Horváth Sándor lelkész úr választatott, s felkéretett kerü-
letünk részéről az előadói végzendők teljesítésére. 

Nagyt. Horváth Sándor úr ezen küldetését a gvülés megnyug-
tatására készséggel elfogadta. 

12. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével nt. Horváth Sándor és 
nt. Török József urak bízattak meg. 

Kelt mint fent. Jegyzette: 
Sárkány Sámuel, Wladár Viktor, 

gyámintézeti egyházi elnök. b. k. gy. i. jegyző. 

Török József, Horváth Sándor, 
hitelesitő bizotts. tag. hitelesítő bizotts. tag. 



A bányakerületi gyámintézet forgalmi kimutatása. 

B e v é t e l . 

K e r ü l e t 

Kerület i esp. E g y -
házaktól 

Egy le -
tek tő l 

E g y e -
sektől Összesen 

1888-nál 
1 

Egy lélek 
után 

1860— 1888- ig 

K e r ü l e t 
% off. 

E g y -
házaktól 

Egy le -
tek tő l 

E g y e -
sektől 

több kevesebb 

Egy lélek 
után 

kapott adott 

frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. trt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. 

Bács 1 42 17 261 9 0 2 1 — 282 3 3 21 52 — 0 4 3 — — 

Bánát — — 143 97 — 143 97 11 59 — 0 4 6 — — — 

Bars  18 29 19 70 3 0 4 1 — — 68 4 0 1 6 0 
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JEGYZÖKÖNYVE 
A BÁNYAI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGYÉLMI EGYHÁZKERÜLET 

Budapesten 1890. október 3., 1. és 6. napjain 

nméltóságu F A B I N Y TEOFIL kerületi felügyelő űr és nagytiszteletű BELOHORSZKY 
GÁBOR bács-szerérai főesperes társelnöklete alatt tartott 

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK. 

J e l e n v a n n a k : 

A b á c s s z e r é m i e s p e r e s s é g b ő l : Scultéty Ede esp. felügyelő, 
Belohorszky Gábor főesperes, Bierbrunner Gusztáv, Famler Gusztáv 
Adolf lelkészek, Iványi István tanár, Rohonvi Gyula. 

A b á n á t i e s p e r e s s é g b ő l : br. Ambrózy Béla esp. felügyelő, 
Kramár Béla főesperes, Bujkovszky Gusztáv, Kiss Kálmán lelkészek. 

A b a r s i e s p e r e s s é g b ő l : Kosztolányi Gábor esp. felügyelő, 
Raab Károly főesperes, Belcsák László lévai egyh. felügyelő s espe-
rességi pénztáros. 

A b é k é s i e s p e r e s s é g b ő l : Zsilinszky Mihály esp. felügyelő, 
Áchim Ádám főesperes, gr. Zay Miklós, Székács István, Glacz Antal, 
Bend! Godofrid, Vidovszky János, Solymosi Lajos, Székács József, 
Frint Lajos, Korén Pál, Csepregi György és Veress József. 

A s z a r v a s i f ő g y m n a s i u m r é s z é r ő l : Benka Gyula igazgató. 
A b u d a p e s t i e s p e r e s s é g b ő l : Sárkány Sámuel esp. felügyelő, 

Bachát Dániel főesperes, Hunfalvy Pál, Doleschall Sándor, Horváth 
Sándor, Schwarcz János, Scholcz Gusztáv, Büsbach Péter, br. Koch-
meister Frigyes, Fabiny Gyula, Andaházi László, Breuer József, 
Bexheft Ármin, Cséry Lajos, Falvay Antal, Fritz Hugó, Henszelman 
Kálmán, Hegedűs Károly, Jeszenszky Danó, dr. Kralik Lajos, Kralo-
vánszky István, Krkos Lajos, Knyatzkó György, Morva János, Nagy 
Lajos, Nendtwich Károly, id. Petz Ármin, Possert Gyula, Rexa Pál, 
Böhm Károly, Pözel István, Szalkay Gyula, Székács Ferencz, Szedenics 
János, Szontagh Ábrahám, Schreiber Frigyes, Stehlo Kornél, Stein-
acker Ödön, Tornyos Pál, Tury János, Vasskó Endre, Vetsey István, 
Zsigmondy Jenő. 

A n a g y h o n t i e s p e r e s s é g b ő l : Sembery Imre esp. felügyelő, 
Händel Vilmos főesperes, Gyura Adolf, Ivánka Zsigmond, Laszkáry Pál, 

1* 
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1—2. Vajda Pál, Holluby Adolf csanki és Seffarovszki János kis-csalomjai 
lelkészek. 

A s e l m e c z i f ő i s k o l a r é s z é r ő l : Breznyik János igazgató. 
A n ó g r á d i e s p e r e s s é g b ő l : Laszkáry Gyula esp. felügyelő, 

Svehla János főesperes, Simkó Frigyes alesperes, Simonides esp. 
főjegyző, Szontagh Pál consistoriumi elnök, Pulszky Ágost, Sréder 
Árpád, Kovi Tivadar, Stranyovszky Géza egyházi felügyelők, Zelenka 
Gyula esp. ügy., Margócsi József, Vladár Viktor, Vladár Miksa, Holles 
Danó, Ruttkay Sándor, Alexy János, Valentinyi Samu, Simkó Gyula, 
Zatkalik Mihály, Gaal Mihály. 

A p e s t m e g y e i e s p e r e s s é g b ő l : br. Podmaniczky Géza esp. 
felügyelő, Török József főesperes, Sárkány Sámuel ny. főesperes, 
Melczer Gyula alesperes, Jezsovics Pál lelk.-főjegyző, Földváry Mihály 
volt felügyelő, Szilárd János, Kolbenhayer Soma, Lesskó Károly, 
Horovitz Henrik, Szklenár Dániel, br. Podmaniczky Levente, dr. Gömöry 
Oszkár, dr. Henszelman Kálmán, Moravcsik. Mihály, Kemény János, 
Kiss Endre, Kemény Dezső, Kemény Ödön, Szirotka Gusztáv, Laszip 
János, dr. Deer Endre, Bercsik József, Dubovszky Nándor, Geduly 
Lajos, Áchim Mihály, Szermák Pál, dr. Moravcsik Ernő, Fogler János, 
Frenyó András, Gosztonyi Miklós, Zvarinyi János, Dobronyovszky 
Gyula. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Csipkay Károly esp. felügyelő, 
Mockovcsák János főesperes, Bakay Péter esp.-jegyző, Halasy Gyula, 
Lehoczky Egyed, Thebusz János, Vitalis Gyula. 

1. A közgyűlést gyász-istentisztelet előzte meg a Deák-téri tem-
plomban, megboldogult szeretett püspökünk emlékezetére, melynél 
nt. Händel Vilmos honti főesperes s kerületi jegyző az oltári szolgá-
latot végezte, nt. Sárkány Sámuel pilisi lelkész s kiérdemült pest-
megyei főesperes, meghatóan, találóan s ékesen adott kifejezést a 
számos résztvevő érzelmeinek is, kitűnő szónoklatában. 

2. Ezután az esperességek küldöttjei az ülésteremben egybe-
gyűltek. 

Fabiny Teofil kerületi felügyelő úr utalással a társelnöki széknek 
dr, Szeberényi Gusztáv püspökünk elhalálozása folytán beállott üre-
sedésére, felkéri a hivatalában legidősebb főesperest, Belohorszky 
Gábor bács-szerémi főesperes urat, a társelnökség elfoglalására. 

Ennek megtörténte után kerületi felügyelő úr következő beszéd-
del nyitotta meg a közgyűlést: 

Főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés! 
Az egyházunkat folyó évi augusztus hó 19-dikén váratlanul ért 

szomorú esemény és a mai gyász-ünnepély hatása alatt kezdjük meg 
rendes évi közgyűlésünket. 
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A szószékről most elhangzott jeles emlékbeszéd fölelevenítette 2. 
újólag bennünk, hogy szeretve tisztelt püspökünk, dr. Szeberényi 
Gusztáv halála által mit vesztett az egyház, és föltüntette előttünk 
azon példát, melyet dicsőült püspökünk adott nekünk, hogy az egyház 
terén való működésünkben azt követhessük. 

Azonban szivünk hajlamát követve, e helyen is első sorban ő 
róla akarunk megemlékezni, ki 18 évig vezette egyházkerületünk 
kormányzatát, megosztva elnöki teendőit ez idő alatt három világi 
felügyelővel. 

A legbensőbb vallásos érzület, az augustana confessió elveihez 
való hű ragaszkodással képezte jelleme alapvonását, a theologiai 
tudományok mélyebb ismeretével a boldogult nagy mértékben bővel-
kedett. 

Természeténél, lelkületénél, vallásos mély érzületénél fogva a 
szelidség, az atyai jóakarat, ha szükséges volt a főpásztori intés és 
útbaigazítás szavával kívánta volna az egyház kormányzatát vinni. 

A szigor és büntetés ellenkezett lelkületével, és hogy ezeket 
alkalmazza, meggyőződésén erőszakot kellett tennie, az egyházi téren 
a vallásnak erkölcsi eszközeivel kivánt volna hatni, ezektől várt első 
sorban sikert. 

A politikát az egyházi térről száműzve kívánta volna látni és 
csak provocatió folytán tudta magát nehezen elhatározni arra, hogy 
azon térre lépjen megtorlólag, melyet egyházi működésében mindig 
kerülni akart. 

Mint a közügyek terén működő, a közvélemény bírálata alól ő 
sem vonhatta ki magát, megtámadásoktól sem maradt menten, azon-
ban az általa kitűzött czél felé következetes határozottsággal haladt 
és egyháza javát meggyőződése szerint igyekezett megállapítani. 

Az állami eszme hódítását tizennvolcz évi kormányzata alatt 
kerületünkben örvendetesen tapasztaljuk és a nemzeti cultura téren 
való haladást kétségbe bizonyára senki sem fogja vonni. 

Népünk nyelvén lehetvén csak a vallásos érzületet ébren tar-
tartani, ellene volt annak, mi által a hívek a vallás vigasztalásaiban 
csorbát szenvedhettek volna. Az iskolákra helyezte a fősúlyt, a nem-
zeti nyelvű közmivelődést ezekben akarta terjeszteni. 

Saját egyházában, Békés-Csabán, elért eredmények komoly és 
őszinte törekvéseiről legjobb bizonyságot tehetnek. Békés-Csabán az 
algymnasiumon kívül jelenleg 24 magyar népiskola van, kilenczről 
24-re emelkedett ezek száma, ez pedig a boldogult és kívüle az érde-
mekben szintén gazdag lelkésztársa, egyetemes főjegyzőnk, Haan Lajos 
érdeme, mert az egyházat áldozatokra kellett lelkesíteni, hogy a tan-
ügyet és a nemzeti közmivelődést — anyagi áldozatok árán is — 
ily mértékben felkarolni és előmozdítani kész legyen. 

A püspöki hivatalában fáradhatatlan főpásztorunk emlékének 
áldozzunk tehát kegyelettel és emlékezetét örökítsük meg jegyző-
könyvünkben. 
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2. Én pedig, ki tiz évi együttes működésem idejében tapasztalatain 
okultam, őszinte támogatásában részesültem, ki kénytelen vagyok 
elismerni, hogy ellenkező nézeteimet is mindig figyelemre méltatta, 
sőt eltérő nézete mellett is nem egyszer követte, őszinte hálámat 
fejezem ki a főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés előtt a boldogult 
elnöktársamnak és emlékezetét tiszteletben tartandom mindig. 

Bánatunkat sokszorosan fokozza, hogy egyetemes egyházunkra 
nézve valóban végzetteljes ezen év, boldogult püspökünk kimultát 
megelőzőleg még két áldozatot követelt tőlünk. 

Geduly Lajos dunáninneni püspökünket a halál angyala magá-
hoz szólított. 

A megdicsőült az egyháza és hazája iránti hűségében egész 
erejét lassan felemésztő harczot évtizedeken keresztül vívott, meg-
törve a kerületében a legszentebb jogokért tett nemes küzdelmében 
örök nyugalomra hajtotta fejét, a nélkül, hogy vigasz gyanánt egy 
jobb jövő hajnalát kerületében feltűnni láthatta volna. 

Áldás legyen működésén, az általa elvetett mag hozza meg gyü-
mölcsét, béke és egyetértés fűzze össze egyetemes egyházunk egyes 
kerületeit a jövőben, hogy egész egyházunk vallásosságban, haza-
szeretetben egygyé olvadjon! 

Elvesztettük végre a tiszai kerület püspökét, boldogult Czékus 
Istvánt is, ki hajlott kora daczára, a tetterő teljességében szeretettel 
és erélylyel, a béke olaj ágát és a harczra készen tartott fegyvert tar-
totta folyton kezében és érdemekben és eredményben gazdag földi 
pályáját, mindnyájunk fájdalmára, akkor végezte be, midőn még mun-
kát vártunk tőle. 

Legyen feljegyezve jegyzőkönyvünkbe az elismerés és kegyelet 
adója, melylyel mindhárom elköltözött püspökünknek szivünk mélyé-
ből adózunk. 

Nagy veszteségünk érzete annál súlyosabb, mert a zsinat előtt 
állunk, tapasztalatokban oly gazdag főpásztorok közreműködését a 
reánk váró nagy munkában nehezen fogjuk nélkülözni. 

Istenembe vetett hitem, hogy a kik, az elköltözöttek helyére, az 
egyház bizalma folytán állíttatnak, ismerni és teljesíteni fogják azon 
szent kötelességeket, melyekkel egyházunk és a magyar haza iránt 
tartoznak, az egyház kormányzatát, a hazánk sorsával elválaszthat-
lanul összefüggő érdekeivel egyezően fogják vinni, így fogván egy-
házunknak azon tekintélyt biztosítani, melynek bármely oldalról való 
megtámadtatása esetén, a bányakerületünk a küzdtérrre kilépni, min-
dig hazafias kötelességének ismerendi. 

A tárgysorozatban foglalt fontos ügyek mindegyikét most föl-
említeni nem kivánom, ezek a napirend szerint tárgyalás alá fog-
nak kerülni. 
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Két tárgy fölemlítésétől azonban felmentve magamat nem tart- 2, 
hatom, egyik a püspöki állás betöltése iránti intézkedések meg-
tételére, másik a kerületben felállítandó nőnöveldére vonatkozik. 

A bányakerületi utasítások XVIII. részének I. szakaszában fog-
lalt rendelkezések értelmében, a püspöki állás megüresedése esetén, 
a kerületi ügyelő, a hivatalára nézve legidősebb főesperessel van 
hivatva, az uj püspök választása iránt aként intézkedni, hogy ez állás 
legalább hat hó alatt betöltve legyen. 

Azon rövid időköz, mely boldogult püspökünk halála napjától, 
ezen évi rendes közgyűlésünkig minket elválasztott, czélszerűnek és 
indokoltnak nem tüntette fel, hogy a püspökválasztás iránt elnöki 
úton intézkedés tétessék. 

A tárgy fontosságánál fogva az évi értesítő előterjesztése és a 
sürgős működésre hivatott bizottságok kiküldése után a püspök-
választás iránti határozat képezné — nézetem szerint — az első 
tárgyat. 

A kerületi nőnövelde ügye, bold. püspökünk kezdeményezése 
folytán került tárgyalásaink szőnyegére és emlékezetét fogja meg-
örökíteni. ha ezen ügyet megnyugtató megoldás elé vihetjük. 

Hogy az önfentartás érdeke kivánja a nőnevelés elhagyott terén 
való intézkedést, azt ha szemeinket behunyni nem akarjuk, élő pél-
dákkal a mindennapi életben bizonyítva látjuk. 

Jövőre számított, messzeható intézkedéseket kell tennünk, men-
ten minden mellékes tekintetektől, mert ha kezdetben szerényebb 
határok közt indúl is meg a növelde működése, fejlődési képességét 
kell szintén biztosítanunk. 

Eléggé nem méltányolható nemes verseny, áldozatok hozatalára 
való készséggel indult meg több helyen, azonban a helyi érdekeknek, 
az országos érdek elől, kétségtelenül háttérbe kell lépni. 

Nem kevesebb lesz érdeme azoknak, kik a czél elérése szem-
pontjából szükséges önmegtagadást fogják gyakorolni tudni, mint azé, 
kinek áldozatkészsége alapján a kerület választottja gyanánt a sikert 
fogja elnyerni, mert egy nagy czélt mozdítottak mindnyájan elő, mely-
nek helyes megvalósítását épen a verseny teszi lehetővé. 

Megemlékezve még kerületi felügyelő úr, Huszágh Dániel zólyomi 
esperességi visszalépett felügyelő félszázadot meghaladó önfeláldozó 
egyházi tevékenységéről és Beniczky Gyula nógrádi volt esperességi 
felügyelő nagy érdemeiről, 

a nógrádi esperesség újonnan megválasztott felügyelőjét, Laszkáry 
Gyula és a zólyomi esperesség legújabban megválasztott felügyelőjét, 
Csipkay Károly ő nagyságaikat a kerületi gyűlés nevében szivesen 
üdvözlöm, 
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és ezek után az egyházkerületi közgyűlést felkérem, hogy az egy-
házi tanácskozásainkat szokott nyugodtsággal és alapossággal kezdjük 
meg, egyszersmind az elnökséget a főtiszt, kerületi gyűlés jóakara-
tába ajánlom. 

Beszédje végén kerületi felügyelő úr melegen üdvözli a közgyű-
lésen és a megelőző gyászisteni tiszteleten megjelent br. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő urat. 

A kerület közgyűlése a legnagyobb meghatottsággal 
s őszinte részvéttel hallgatta s fogadta a kerületi felügyelő 
úr ezen szivből fakadó nyilatkozatait, melyeket megboldo-
gult elnöktársa emlékezetének szentelt. Elrendelte egyszers-
mind, hogy az egyházi jegyző állítsa össze, a megtartott 
gyászistentiszteletről szóló emléklapokat s ezek mint a jegyző-
könyv kiegészítő részei, önállóan ugyan, mellékeltessenek 
annak minden egyes példányához s ezeken kivül minden 
főesperes úr számára több példány szabad rendelkezésre 
bocsáttatik, a hivek közti terjesztés végett. 

Egyúttal elhatározza a közgyűlés, hogy a megboldogult 
püspök elárvult családjával a kerület részvéte közöltessék. 

Geduly Lajos és Czékus István püspökök elhunyta 
fölött a közgyűlés osztozik evangyélmi egyházunk fájdal-
mában. 

Beniczky Gyula nógrádi, Huszágh Dániel zólyomi espe-
rességi felügyelő uraknak a közgyűlés, hivatalukról való 
lemondásuk alkalmából köszönetet mond egyházunk körül 
szerzett nagy érdemeikért, a zólyomi felügyelő úrnak 50 
évet meghaladó egyházi működésében kifejtett ritka buzgól-
kodásáért és melegen üdvözli a helyökbe megválasztott 
Laszkáry Gyula és Csipkay Károly felügyelő urakat. 

3. Belohorszky Gábor püspökhelyettes úr előterjeszti a boldogult 
püspökünk által a lefolyt évről egybeállított következő jelentését: 

Mélyen tisztelt kerületi gyűlés! 

A püspöki szék rendes betöltéseig, reám, mint ez idő szerinti 
hivatalban legidősb esperesre bizatván a püspöki hivatalos teendők 
végzése, mindenekelőtt kegyes elnézésért esedezem, hogy jelentésem 
rövid lesz, s csakis egyes töredékekből fog állani, mivelhogy rendbe 
foglalni azon dolgok elbeszélését, melyek egy év alatt kerületünkben 
előjöttenek, nem lehetett, a mennyiben a kellő anyag rendelkezé-
semre nem állott s kezdettől fogva sem közvetett, sem közvetlen 
tanúi nem voltunk mindazoknak, a melyek a rendes évi jelentésben 
fölemlítendők. De még kevésbbé lehetett azokat renddel leirni s össze-
foglalni, a mennyiben az egyes esperességek jegyzőkönyvei még be 
nem szolgáltattak s véleményünk szerint csak ezek alapján lehetséges 
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a kerület egyes mozzanatainak s a valláserkölcsi élet hullámzásainak 8. 
teljes képét feltárni. 

A midőn tehát nagy szabású alkotásokat vagy reformokat nem 
jegyezhetek fel, csakis egyes események s a közigazgatás keretébe 
tartozók fölemlítésére szorítkozom. 

A legnagyobb, egyszersmind leggyászosabb eseményekről csak-
ugyan kijutott egy nagy része magyarhoni egyetemes evangyeiiomi 
egyházunknak. Mi is felkiálthatunk: «Pusztul Sionunk, siralomra for-
dult a mi örömünk, mert elesett a mi fejünknek koronája». Pedig 
nem is egyszer, hanem egy évben háromszor egymásután. 

Még mindig szomorodott s bánkódó szivvel pillantunk vissza azon 
gyászos napokra, a midőn magyarhoni prot. egyházunk kimagasló 
alakjai s oszlopférfiai örök álomra hunyták le szemeiket, a nemes 
lelkületű, mély tudományú dr. Geduly Lajos dunáninneni püspök s a 
még mindig erőteljes, szilárd akarat erejű Czékus István tiszai püspök, 
amaz január 19-én 75, emez febr. 7-én 72 éves korában. Hálatelt 
szivvel emlékezünk meg azon férfiakról, kik oly apostoli buzgalom-
mal s ihletett ajkakkal hirdették Isten igéjét bent a templomban s 
künn az életben s örömmel örökítjük meg hangzatos neveiket kerü-
letünk évkönyveiben, a kiknek érdemeik még századok múlva is 
egyházunk egén első rangú csillagként tündökölni fognak. S a mikor 
e sajgó seb még be nem hegedt vala, már is azon gyászos hír kez-
dett szárnyra kapni, hogy szeretve tisztelt püspökünk, az alig elvisel-
hető szenvedések s megpróbáltatások izzó tüzében a végső harczot 
vívja. E szomorú hír valósággá lett. Kerületünk mély gyászba borult. 
Főpásztorunk, dr. Szeberényi Gusztáv f. é. aug. 19-én hosszú szen-
vedés után, 74 éves korában az egek ura által kiszólíttatott az élők 
sorából. 

Gyászos ravatalánál éreztük a reánk nehezedett súlyos csapást. 
Érezzük azt most is mindannyian, a mennyiben tanúi voltunk nemes, 
ernyedetlen főpásztori működésének, hithű életének, egyházaink kor-
mányzatában tanúsított ritka bölcsességének s munkás hazafiságának 
a miért is áldott emlékezete sziveinkben marad mindvégig. Porla-
dozó testét immár a hant fedi, nemes lelke fölöttünk lebeg. A jól 
megküzdött harcz után elvette immár az úrnak dicsőséges koronáját. 
Have anima pia! 

A gyászistentisztelet bevégeztével nagyméltóságú Fabiny Teofil 
kerületi felügyelő úr elnöklete alatt B.-Csabán egy rendkívüli kerületi 
konferenczia megtartatott, melynek egyik határozata az volt, hogy én, 
mint a kerületnek ez idő szerint hivatalban legidősb esperese, a fenn-
álló rendszabályokhoz képest, vegyem át ideiglenesen a püspöki hivatal 
vezetését, a mi alól kötelességszerűleg magamat kivonni alig lett 
volna lehetséges. Bá következő nap reggelén tehát a hivatalos pecsétet 
s az el nem intézett hivatalos iratokat a naplókkal együtt átvettem. 

Megboldogult püspökünk tavaly közvetlenül a kerül, gyűlés után 
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3. kánonszem visitatiót végzett Selmeczen és Hodrusbányán, melynek 
eredeti szövege így hangzik: 

A mult év szept. 23—29-ig bezárólag a selmeczi német-magyar 
és tót egyházak, nemkülönben a kerületi lyceumot vizsgáltam meg 
kánonszerűleg. 1839. szept. 23-án, tehát 50 éve, hogy boldogult atyám 
ugyanezen tisztben itt eljárt. Hogy e félszázad alatt mennyire gyara-
podott akár az egyház maga, akár a lyceum arról személyesen meg-
győződnöm bő alkalmam volt. 

A kettős gyülekezet és a lyceum eredetéről s újabb történetéről, 
lehozva a jelenig, szól a páratlan buzgalommal és ügyszeretettel, a 
leggondosabb kutatás és irattári búvárlatok alapján szerkesztett három 
kötetes műnek szerzője, nagyságos Breznyik János, kir. tanácsos, 
lyceumi igazgató, mely történelmi művet a szinte nagy gonddal szer-
kesztett látogatási jegyzőkönyvvel együtt, a kerületi levéltárba szol-
gáltattam át. 

Statisztikai adatként álljon- itt, hogy a német-magyar egyház 
lélekszáma 657 1., a tót egyház lélekszáma 1629 1. Az anyakönyv 
1594-től fogva van meg, mi elég bizonysága az egyház ős eredeté-
nek; Breznyik történelmi műve szerint már 1521-ben szerveztetett 
az egyház Luther tana szerint. 

Ha van egyház e hazában, mely a legnehezebb üldöztetés és 
szenvedéseknek kitéve, hithűségét és protestáns odaadó áldozatkész-
ségét a mai napig fentartotta, a selmeczi egyház bizonyosan az. — 
Templomaitól megfosztva, a jelenlegi gyönyörű templomát József 
türelmi parancsa után a házak sorában építette fel, mert a telek 
háztulajdonosa azt ezen czélra ajánlotta fel. A hivek azóta sem szűn-
nek meg, önkéntes adakozásokkal, akár a templomot és iskolákat, 
akár egyéb közhasznú egyházi intézményeket alapítani és gyarapítani, 
mi annál inkább szükséges, mert a korábbi időkben gyűjtött tőkék-
nek nagy részét, 30,000 irtot, a felállított lyceumi épületbe fektették. 

Különben a német-magyar egyház buzgó hivei, tekintélyes alapít-
ványaikból két iskolatermet állítottak, uj csillárokat szereztek a tem-
plomba és a helyi papi özvegy-árva segélyintézetnek alapját meg-
vetették. 

A helyi nőegylet, mely 1864-ben keletkezett s melynek keresz-
tény fenkölt lelkű elnöknője, nt. Händel, szül. Heincz Viktória úrnő, 
11,403 frtnyi alaptőkével bir s 157 tagot számlál. 

A hivek önkéntes adakozásaiból és hagyományaiból, néhány 
évtized óta 28,265 frt alaptőke gyűlt, melynek kamataiból és évi 
járulékokból a tetemesen javított lelkészi és tanítói fizetések s a ket-
tős egyháznak külön czímek alatti évi kiadásai fedeztetnek. 

A tót egyház hivei hagyományaiból és a két egyház füveinek adako-
zásaiból szereztetett meg az alsó temetőben három harang haranglábbal 
együtt, mely 2581 frtba került. Egyáltalában a selmeczi egyház hivei, külö-
nösen a német-magyar egyházé, a kik bár csak felényi lélekszámuak, 
de vagyonban felülmúlják a leginkább bányász munkásokból álló tót 
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egyház hiveit, követésre méltó nemes példát nyújtanak arra nézve, $ 
mennyit képes eredményezni és felmutatni az egyházért való lelkese-
dés és a hozzá való hű ragaszkodás. 

Más tekintetben is, Selmeczen — mondhatom — m i n d e n 
u j j á vá l t , különösen 1868 óta. Az azelőtti német egyház, mond-
hatni magyar ajkúvá lett. A szokásos katechisatiói oktatást délelőtti 
11—12 óráig — az isteni tisztelet végzése után — az egész éven 
át a munkabíró, fáradhatatlan lelkész, nt. Händel Vilmos, a ki fő-
esperesi tisztén kívül lyceumi tanár is, a fi- s leánygyermekekkel 
magyar nyelven végzi, ugy hogy jövőben az eddigi német nyelvet az 
isteni tiszteletnél is a magyar nyelv váltandja fel; a társadalmi nyelv 
— mondhatni — máris kizárólag a magyar. 

A tót-magyar s a német-magyar elemi iskolákat — egynek 
kivételével — szakavatott tanítók vezetik. 

A lelkes egyházi felügyelő, nagyságos S o l c z G y u l a főerdő-
tanácsos, a lelkészekkel egyetemben, nt. H r e n c s i k K á r o l y és az 
említettem nt. H ä n d e l V i l m o s s a l , a legkivánatosb egyetértéssel 
és erélvlyel, feláldozólag nem szűnik meg minden kitelhetőt elkövetni, 
hogy az egyház szent ügyét előre vigye és annak fölvirágoztatását elő-
mozdítsa. 

Adjon IjSten sok oly buzgó, fenkölt jlelkű felügyelőt egyházunk-
nak, mint S ó l c z G y u l a úr! 

Határoztatott; hogy Bélabánya és Schüttrisberga leánygyülekeze-
tek egyházi bevételeik és kiadásaikról évenkint beszámoljanak, beter-
jesztvén számadásaikat 'az anyaegyházhoz, ez meg felhatalmaztatik, 
hogy a közös teher viseléséhez az eddiginél arányosabb megadóztatás 
iránt intézkedjék. Továbbá, hogy az anyaegyház felügyelőjének bele-
egyezése nélkül ne tétessenek nagyobb kiadások, különösen az alap-
tőkék ne támadtassanak meg s a bélabányai iskola építése alkalmá-
val megcsonkított tőke pótoltassák. 

Végre miután a felolvasott jegyzőkönyv nyomán és a közvetlen 
tapasztaltak után, arról győződtem meg, hogy a selmeczi mindkét 
egyházban a hitbuzgóság és áldozatkészség évek hosszú során nem-
csak nem halt ki, hanem még tetemesen növekedett és fokozódott is, 
hő köszönetet fejeztem ki, első sorban az egyház buzgó felügyelőjé-
nek, a lelkészeknek, kik odaadólag fáradoznak az egyház körül; a 
nemes presbyteriumnak és a többi ügybuzgó híveknek, kik semmi 
áldozattól vissza nem rettennek, melylyel az egyház javát előmozdít-
hatják. Nem különben elismeréssel adóztam a helybeli n ő e g y l e t -
n e k áldásos működéseért, hogy ezreket fordít elhagyott árvák s ügye-
fogyott szegények támogatására és az egylet fáradhatatlan elnökének 
Händel-Heincz Viktória asszonynak, mint az egylet éltető, mozgató 
elemének. 

A szép viszony, mely ezen egyház hivei s lelkészei közt létezik, 
maradjon fenn továbbra is nemzedékről nemzedékre az Isten dicsőí-
tése s országa terjesztésére! 
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3. A kerületi lyceumot négy napon át vizsgáltam s a 10 tanárt 
osztályonként meghallgattam, számba véve a képezclészeket is. Vala-
mennyi lelkiismeretesen és szakavatottan tölti be a maga helyét, 
a mint ez máskép nem is képzelhető Breznyik János vezény-
lete alatt. 

A lyceum történelmét — hányatott, nehéz küzdelmeit — egész 
addig, a míg a jelenlegi örvendetes és megnyugtató állapotba nem 
jutott, terjedelmesen és alaposan olvashatjuk Breznyik János «A sel-
meczbányai ág. h. ev. egyház és lyceum története» czímű nagy sza-
bású, eredeti kútforrásokból gondosan összeállított művében. 

A lyceum körül, elévülhetetlen érdemeket szerzett annak ügy-
szerető felügyelője, F a r b a k y I s t v á n főbányatanácsos és akadémiai 
tanár, s hogy a lyceum, mióta állami segélyben részesül, minden izé-
ben tökéletesebb, tetszetősb és czélszerűbb, akár az osztályok beren-
dezését, bútorzatát s taneszközeit, akár a gyűjtemények mivoltát és 
a külső csint illetőleg, nem szükséges bizonyítanom; az is magától 
értetődik, hogy a tanárok fáradozásuk után, méltóbb díjban részesül-
nek, mint előbb. 

Csupán a t a n í t ó i k é p z ő i n t é z e t r e nézve—mely itt a lyceum-
mal kapcsolatosan szinte Breznyik által szerveztetett — kivánatos, 
még egy tanárnak alkalmaztatása és egy gyakorlati iskolának életbe-
léptetése. Ismételten is kérem a kerületet, kivált a felső esperességek 
egyházait, hogy ezen annyira szükséges intézetet — a tanítóképez-
dét — hathatós pártfogásukba venni sziveskedjenek. Hisz az állami 
tanítóképzőkben alig-alig vannak felekezetbeli növendékeink, s a kik 
azokból kikerülnek, alig vannak egyházi tekintetben úgy elkészítve, 
mint a hogy mi kivánnók. 

A nyolcz napig tartott selmeczi egyház és lyceum hivatalos 
látogatása oly maradandó emlékű, oly benső s lekötelező volt, mint 
a minő csakis oly nemes lelkű, művelt és buzgó hivektől telik ki, 
mint a minők a selmeczi hitfeleink. 

A város kitűnőségei, polgárai — valláskülönbség nélkül — élénk 
részt vettek az ünnepélyességen, mihez — természetesen — azon 
körülmény is járult, hogy ő méltósága az egyetemes felügyelő 
br. P r ó n a y D e z s ő és ő nagyméltósága a kerületi felügyelő 
F a b i n y Teofil , kegyesek valának hivatalos eljárásomnak szemé-
lyes jelenlétükkel súlyt kölcsönözni. 

Nem mulaszthatom el valamint nekik, úgy szinte ő nagyságá-
nak, O c s o v s z k y V i l m o s kir. tanácsos, polgármesternek, feláldozó 
fáradozásaikért és nagybecsű közreműködésükért hálás köszönetemet 
nyilvánítani. 

Szept. 30-án és október 1-én H o d r u s b á n y á n jártam el hiva-
talosan. Ezen kis egyház időkjártával nagyon megfogyott. 265 lélek 
van az anyában, a hozzá tartozó Kopanicza, Viszoka, Újbánya, 
Zsarnócza s a többi elszórt telepeken 259, összesen tehát 524 
hivet számlál. Hajdan önálló községet képezett és saját birája volt; 
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most csupán egyik utczáját képezi Seimecznek, melylyel a XVI-dik 8. 
században egyidejűleg alakult anyaegyházzá s már 1556-ban szentel-
tetett fel lelkészszé Wittenbergában Magnus Konrád. Saját temploma 
s paplaka volt, de melyet 1666-ben a jezsuiták lefoglaltak s az akkori 
lelkészt, Köbörling Fülöpöt, a pozsonyi törvényszék elé idézve, az 
országból száműzték. A XVlII-dik század elején, 1706-ban, ismét hív-
tak lelkészt, de rövid idő múlva ezt is elűzte az akkori világi ható-
ság. Ezután csak József türelmi parancsára válhatott a selmeczi ev. 
egyház leánygyülekezetté. 1819 ben külön segédlelkészszel láttatott 
el; 1824-ben pedig külön anyaegyházzá alakult. 

Egész 1842-ig az isteni tisztelet a paplakon e czélra berende-
zett külön teremben végeztetett; 1845-ben szentelte fel néhai Szebe-
rényi János a mostani csinos templomot, melyhez ugyanő, a német-
országi Gusztáv-Adolf egylettől 5000 forintnyi segélyt eszközölt ki. 

Jelenlegi, koránál fogva eltörődött lelkésze, H e c s k ó Pál , legjobb 
akarata mellett is alig képes a szétszórtan lakó, többnyire szegény 
hiveket a mostaninál nagyobb, akkora áldozathozatalra birni, hogy 
akár .az ő, akár az anyában, és a leánygyülekezetben működő tanítók 
sorsán kellőleg enyhítve legyen. A lelkésznek 320 frt, a tanítóknak 
200—200 frtot tevő biztos fizetésök van! — A csengetyű és áldo-
zatokból bejövő jövedelme az egyháznak évenkint 110 frt; ellenben 
az országos s egyéb adója 188 frt. 

Az eredetileg német lakosság kihalása s a mostani munkások-
nak a bányák hanyatlása következtében történt elszegényedése nem 
igen nyújt reményt az egyház tartósabb fennállásához, azért javasol-
tam nekik, hogy jövőben a szomszédos selmeczbányai egyházhoz 
csatlakozva, biztosítsák szerződés által a hivek gondozását s ellátását, 
mind Hodrusbányán, mind a vele kapcsolatos leányegyházakban és a 
terjedelmes szórványban. 

Különben elrendeltem, hogy az egyháznak szent edényei ne a 
templomban, de a paplakon levő vasládában őriztessenek. 

A tanító díja az ismétlő iskolásokkal való fáradozásaért 25— 
30 frtra emelendő, miért is felhivandók a szórvány hivei is, hogy 
járulékaikkal segítsék az anyaegyház hitsorsosait. 

A hivatalában buzgón eljáró helybeli felügyelő R o t h Ádám, 
valamint S z e n t i s t v á n y i G y u l a és M á d a y A l a d á r bányatisztek, 
nem különben Selmecz város polgármestere, nagyságos O c s o v s z k y 
V i l m o s urak, készséges közreműködésök és részvételökért, fogadják 
ezúttal is hálás köszönetemet. 

A kerületi polgári leánynevelő intézet ügyeit egy erre a czélra 
kiküldött bizottság vezette, a gyűlés folyamán beszámolni s terveze-
tét bemutatni fogja. 

A tavalyi kerületi gyűlés alkalmával Istenben boldogult püspö-
künk egy bányakerületi magyar énekeskönyv szerkesztését hozta 
javaslatba s a mennyiben a közgyűlés e javaslatát elfogadta s párt-
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3. fogolta, az egyetemes gyűlés pedig a bányai egyházkerület elhatáro-
zását, hogy saját vegyes nyelvű egyházainak sok tekintetben meg-
változott szükségletére nézve, új énekes könyvről gondoskodik, mél-
tányolta, boldogult püspökünk ez által eszméjében és szándékában 
megerősitve a terv reálizálásának komoly munkájához fogott. Fel-
hivó, buzdító szava a kerület határain kivül is elhatolt munkatársa-
kat támasztott. Egyeseket tanácscsal, másokat forrásművekkel támo-
gatott. Alig egy fél év alatt 300-ra menő énekanyag jutott kezeibe, 
részint eredetiek, részint régibb és újabb keletű fordítások, átdol-
gozások. 

Ily eredmény lehetővé, sőt szükségessé tette rendezni a beérke-
zett anyagot, megkezdeni az összeállítás nagy munkáját. Nem tehet-
vén maga, bizalmi férfiak bevonásával e munkát, az uj énekes könyv-
nek elfogadott tervezete szerint, megkezdette. 

Adventi és karácsonyi napok énekei összeállíttattak. 
Eddig jutott a szépen megindult munka, a mikor a tervezet 

reálizálására készségesen vállalkozott püspök letette kezéből a fárad-
hatatlanul forgatott tollat örökre. 

Mi légyen e munkával, a kerül, gyűlés további bölcs határoza-
tától függ. Ha a szép sikerrel biztató munkát elaludni engedni nem 
akarja, gondoskodni kell vezetőről, a ki a bányakerületi magyar 
énekes-könyv realizálását higgadt megfontolással, alapossággal vezesse, 
az egyházunkat és hazánkat szolgáló e vállalatot szerencsésen befejezze. 

A selmeczi lyceumnál az érettségi vizsgálatok junius 23., 24. 
és 25-én tartattak Mockovcsák János főesperes elnöklete mellett tek. 
dr. Horváth Ödön, az eperjesi jogi akadémiai igazgató úr kormány-
képviselővel. A vizsgálat eredménye az volt, hogy 18 érettnek nyil-
váníttatott, 2 jeles, 8 jó és 8 elégséges osztályzattal. A többi kilencz 
egy-egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapván, ennek javítására uta-
síttatott. 

Közvetlenül az érettségi után tartatott meg három végzett tanító-
képzőssel s két tanítóval az irás- és szóbeli tanképesítő vizsgálat. 
A tanítói oklevél mind az 5-nek kiadatni határoztatott. 

A szarvasi főgymnasium érettségi vizsgálatai nt. Áchim Ádám 
főesperes elnöklete mellett s nt. Hörk József, az eperjesi ev. theologiai 
intézet dékánja, mint érettségihez kiküldött kormányképviselő jelen-
létében tartattak. 21 tanuló tette le az érettségi vizsgálatot, 5 jeles, 
8 jó és 8 elégséges osztályzattal. 

Hatan elégséges osztályzatuk javítására utasíttattak. 
A budapesti ev. főgymnasiumban az érettségi vizsgálatok dr. Sze-

berényi Gusztáv bányakerületi püspök elnöklete alatt, mlts. Gömöry 
Oszkár miniszteri tanácsos úrnak, mint kormányképviselőnek jelen-
létében jun. 2., 3., 4., 5. napján tartattak. Érettnek Ítéltetett 25, 
7 jeles, 9 jó és 9 elégséges eredménynyel, 6 megbukott. 

A tanár urak irodalmilag is nagyban működtek, philosophiai, philo-
logiai és archaeologiai művekkel gazdagították nemzeti irodalmunkat. 



15 

A budapesti tanári testület anyagi helyzete a dr. Wagner János- 3. 
féle 20,000 frtos alapítvány kamataiból s a nemes egyházközség juta-
lékából némiképen javíttatott, a mennyiben a tanári fizetések 150 írttal 
emeltettek. Vajmi kivánatos volna, hogy buzgó tanáraink legalább is 
olyan díjaztatásban részesíttethetnének, mint az állami intézetekben 
működő tanárok. 

Selmeczen szept. 9-én nagyméltóságú kerületi felügyelő felhívá-
sára, a javító érettségi vizsgálatokat magam vezettem tek. dr. Horváth 
Ödön kormányképviselő jelenlétében. E vizsgálatokra összesen 22-en 
jelentkeztek, még pedig Selmeczbányáról 9-en, Budapestről 7-en és 
Szarvasról 6-an. Köztük Koós Jenő tanuló, ki a VIII. osztályt a buda-
pesti ev. főgymnasiumban végezte, a nagymélt. minisztérium engedel-
mével teljes érettségi vizsgálatra jelentkezett s érettnek nyilváníttatott. 
A többi elégséges eredménynyel tette le a vizsgát, kivéve Trebits 
Gyulát, a ki a természettanból a javító vizsgálaton a követelmények-
nek meg nem felelvén, az 1890-dik évi deczember hóban a buda-
pesti ev. főgymnasiumban tartandó javító vizsgálatra utasíttatott. — 
Trebits Gyula által bemutatott érettségi bizonyítványán vakarások 
észleltettek, minélfogva érettségi bizonyítványa a jegyzőkönyvhöz mellé-
kelve a nagyméltóságú vallás- s közoktatási miniszter úrhoz az eset-
leges vizsgálat megejtése végett fölterjesztetni határoztatott. 

Marossy Sándor felfüggesztett selmeczi tanár a harmadik fokú 
egyházi törvényszék által is hivatalvesztésre Ítéltetett el. Ez idő sze-
rint az összes periratok a szerződés értelmében a nagyméltóságú 
magy. kir. vallás- s közoktatásügyi minisztériumnál vannak felülvizs-
gálás és jóváhagyás végett. 

Segédlelkészekké fölszenteltettek Popúth Győző Kis-Hartára, Mor-
hács Márton B.-Csabára, Kuchta Lajos Selmeczre, Schäfer Lajos bosz-
niai Ferencz József-mezőre. 

Főtiszt. Zelenka Pál püspök úr által fel avattattak Knyihár Károly, 
B.-Csabára, Povázsay György Szarvasra. 

Lelkészvizsgára, mely 6-án tartatni fog, jelentkeztek: Izák Pál, 
Szluka Samu, Schneider Viktor, Chriastely Gyula, Adamovics és 
Melis János. 

Ő felsége legkegyelmesebb királyunk adományozott: Tápió-Szelei 
egyháznak 200 frtot, Szúpataknak 800 frtot, Salgó-Tarjánnak 200 frt. 
Surány-Terény, Szt-Iván, Sóslehota egyházainak 100—100 frtot, nem-
különben deszpot-szentiváni és ipolyveczei leányegyházaknak szintén 
100—100 frtot. 

A Zsedényi-alapból a következő tanítók részesíttettek szorgalom-
díjban: Zwick Vilmos, Urban László, Pántyik János, Izák Lajos, 
Linder Nándor, Szuchovszky Béla, Supkégel István, Paulinyi János, 
Jankó Sámuel és Fábián Vendel. 

Vérrokonságtól, illetőleg sógorságtól való föl mentvényt az utolsó 
kimutatás óta nyertek díjfizetés mellett: 

Talan Márton 15 frt, Liptay Pál 10 frt, Szvorény János 15 frt, 
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3. Lenhard Jakab 15 frt, Riesz Mihály 10 frt, Malik János 10 frt, 
Nemcsák János 10 frt, Müller Keresztély 10 frt, Németh Antal 10 frt, 
Mihálik János 10 frt, Benyovics Pál 10 frt, Gulyás Márton 10 frt, 
Filippi Gottfried 10 frt, Szklenár Dániel 10 írt, Rajcsek János 10 frt, 
Bensinger Keresztély 10 frt, Galó János 10 frt, Kampf Endre 10 frt, 
Kakuska Pál 10 frt, Mráz Mihály 10 frt, Halik Endre 10 frt, Fabók 
János 10, May er Paulin 30 frt, Mesziar György 10 frt, Petro 
György 10 frt, Karabin Endre 10 frt, Hoffmann Keresztély 10 frt, 
Okolicsányi József 10 frt, Bazawert Tibold 10 frt, Braun Dániel 10 frt, 
Parucha Márton 10 frt, Ambrus János 10 frt, Papp Antal 15 frt, 
Szeibert György 5 frt, Brtyka Pál 10 frt, Koreny Máté 10 frt, Len-
hard Konrád 10 frt, Gillich Márton 20 frt, Kazár Mihály 20 frt, 
Uhljak János 10 frt, Benedikty János 10 frt, Sztrelkó Gusztáv 20 frt, 
Litzenberger Ádám 20 frt, Daubner András 10 frt, Lähne Henrik 10 frt 
és Eberle Endre 15 frt. 

Díj felmentéssel nyertek: Fodor Péter, Strassner Kárweisz Erzs., 
Marcsak Péter, Jusztusz Károly, Flohr János, Racskó János, Ludvigh 
Dezső, Illavács Endre, Trumpf Károly, Freund Antal, Lehr Konrád, 
Batscher Lajos, Rusznjak Endre, Szabó Sándor, Jahn Ádám, Dallen-
stein Márton, Heuffel Victor, Berány Pál, Ujfaludszky Pál, Zier Gott-
fried, Racskó András, Reichel Mátyás, Reichel Tóbiás, Soucz Lajos, 
Binder Jenő, Uhrin János, Hedrich Péter, Laczo Pál, Matter Jakab, 
Gubik Pál, Andó András, Glozik János, Szuchovszky János, Brausch 
Frigyes, Kokavszky János, Paulisz János, Löv György, Gazsó János, 
Cseszliar György, Neubauer Mihály, Lichy János, Mayer Samu, Rap-
csán János, Dégay Kálmán és Bubrik József. Ennélfogva díjfizetés 
mellett nyert felmentvényt 46 pár s fizetett összesen 505 frtot. 45 
pár pedig díjmentesen kapta a felmentvényt, 

A czeglédi evang. egyház Luther-alapja a lefolyt polgári évben 
907 frt 22 krról 952 frt 57 krra szaporodott. 

Az első magyar által, biztosító társaság az egyházkerület espe-
rességeinek jutalék fejében kiosztott 390 frt és 27 krt. 

Végül még fölemlítendőnek tartom, hogy id. Jeszenszky Károly 
mezőberényi lelkész úr az egyházi és iskolai téren szerzett érdemei 
folytán ő Felsége legkegyelmesebb királyunk által a koronás arany-
érdemkereszttel ki lett tüntetve. 

Mindezeket röviden előadva, magamat a kerületi közgyűlés nagy-
becsű kegyeibe ajánlom. 

Bács-szerémi esperesség. 

A) H a l á l o z á s : Kari Bálint törvényszéki elnök, Sztehlo Jánosné 
szül. Rohonyi Ludovica, néhai petrováczi lelkésznek és bács-szerémi 
főesperesnek özvegye, 86 éves korában; Kutlik Felix kulpini lelkész, 
esp. főjegyző, pénztárnok és özvegy-árvaintézeti gondnok. 
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B) V á l t o z á s o k : Schäfer Lajos s. lelkész boszniai Franz-Josefs-3. 
feldre választatott lelkészül, Czipott Áron gvönki s. lelkész Járekre, 
Hornyánszky Gusztáv pedig Szeghegyre hivatott meg s. lelkészi minő-
ségben. Egyházi felügyelőkké választattak: Lelbach Ádám Cservenkán, 
Kiss Gyula Ó-Verbászon. Tessényi István Bulkeszen, Jákob Fülöp 
Sz.-Tamáson, Schumacher Frigyes Baján. Esp. törvényszéki elnökké: 
Rohonyi Gyula országgy. képviselő. A tanítói karban a következő 
változások említendők fel: Klimek Rezső losonczi s.-tanító Cserven-
kán, Korda József palánkai Uj-Bánovcén, Meszik Samu Palánkán, 
Laczo Endre Bácsujfalun, Kvasz István Lalityon, Kintzler Árpád Fekete-
hegyen Gróo Árpád helyébe, ki Banavistére ment el, választatott meg. 
Ó-Pázuán egy r. kath. tanító lett alkalmazva, Klug Gyula Bulkeszen 
s.-tanítónak hivatott meg, bingulai tanító Voda Pál, elhagyta állomását. 
Kiszácson hosszas alkudozás után Szrnka János 350 frtnyi fizetéssel 
választatott meg. 

C) É p í t k e z é s e k és á l d o z a t o k : B á c s u j f a l u a paplakot reno-
váltatta és cseréppel fedette 1200 frtnyi költséggel. 

B a j s á n néhai dr. Nikolsburger Károly az egyháznak 50 frtot 
hagyományozott. 

B a j á n az egyház vett egy második iskolának alkalmas házat 
3000 frton. Néhai Rácz János végrendeletileg hagyott a templomra 30 frtot. 

B u lk e s z i egyház oltárára egy új ezüst feszületet szerzett és 
azt új terítőkkel feldíszítette. A régi feszület és két még szép oltár-
terítőt, egy szőnyeget a desp.-sz.-iváni filiának ajándékozott. 

Ó-Kéren a templom-építési alap: 12,012 frtot tesz. A hivek 
évente templomjárulékokat fizetnek. Felülfizettek: Kreuscher Melchior 
1 frt, Brucker Mária 1 frt, Frei János 1 frt, Korell Mária 1 frt, Roth 
Margit 1 frt, Schmidt Teréz 1 frt, Werle Borbála 2 frt, Thälinger 
Péter 5 frt, Triumpf Henrik 1 frt, Trumpf Henrik 1 frt. 

C s e r V e n k a a paplak melletti kertet új kőfallal kerittette be 
120 frttal. 

K u l p i n oltárát vasrácsozattal kerittette be 60 frttal és oltár-
terítőkkel látta el. Tartozásából 400 frtot fizetett le. Részletfizetésre 
vett egy nagyobb harangot, eddig 500 frtot fizetett rá 

T i t e l házat vett 2000 frton imaház számára. 
T i s z a - K á l m á n f a l v a padlóval látta el iskoláját s ehhez mellék-

épületet építtetett 230 frtnyi költséggel. 
P e t r o v á c z 8-dik iskola számára egy házat vett és a szükséges 

téglát égetteti. 
Kovi l -Szt . - Iván renováltatta imaházát 38 frttal, papjának fize-

tését 100 frttal javította s készpénzben kimutat 4154 frtnyi tőkét. 
P a I á n k a melléképületet állított 170 frton. Kapott templom-

építésre hamburgi és más «Gotteskasten»-egylettől 240 frtot. Klein 
Ferencz ügyelő egy értékes oltárterítőt adományozott, valamint Kobár 
Paulina kisasszony. 

U j - P á z u a templomát teljesen átalakította; az eddigi deszka-
2 
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3. boltozat helyett hatalmas vasivek közé rakott kőboltozattal látta el, 
új kórussal és padokkal 4000 frton. A magas horvát kormány e 
költségek fedezéséhez 1000 frttal hozzájárult; a polgári hatóság pedig 
20,000 drb téglával. 

S z i l b á s templomadósságából lerótt 650 frtot. 
S z u r c s i n maga körében harangokra 162 frtot gyűjtött. 
T o r z s a iskolát tanító-lakásokkal épít s e monumentális épület 

belekerül 15,000 frtba. 
U j - V e r b á s z tanítólakás javítására fordított 543 frtot. 
Ú j v i d é k saját hivei között egy új oltárra gyűjt kegyadományokai, 

melynek eredménye eddigelé 500 frt. Templomadósságait mind kifizette. 
D) I r o d a l o m : Belohorszky Gábor főesperes kiadta: «Vallás-

oktatás kérdésekben és feleletekben evang. konfirmandusok részére» 
czimű művét, mely az első évben mindjárt valami 30 egyházban lett 
behozva a konfirmandusok oktatásánál. 

Bánáti esperesség. 
A) H a l á l o z á s : 
B) V á l t o z á s o k : Felügyelőkké lettek: Knothy Géza Besiczán, 

Kayser Lajos Temesváron, Huber János Pancsován. Tanítókká lettek: 
Greilinger Frigyes N.-Kikindán, Kurz Jakab véglegesíttetett Birdán. 
Hargas István községi tanító T.-Erzsébetlakon levita lett. 

C) É p í t k e z é s e k és á l d o z a t o k : L ú g o s adósságából 100 frtot 
törlesztett, temetője kerítését 26 frt költséggel javíttatta. T e m e s v á r 
temploma és egyházi épületei tataroztatására 500 frtot fordított, az 
egyház nőegylete 100 frtot osztott ki az egyház szegényei közt. 
B i r d a egyházépületei javítására 147 frtot költött. L i e b l i n g egyházi 
épületeit 250 frt költséggel javíttatta. A kincstári uradalomtól 969 hold 
földet bérelt 9000 frt haszonbér fizetése mellett. Egy beszerzendő 
urvacsorai kehelyre a hivek eddig 96 frtot gyűjtöttek. Énekeskönyvé-
ből 1500 frt költséggel új kiadást rendezett; Ferencz József-földnek 
48 frt 92 krt és egy régi keresztelő-követ adományozott. Az esperesi 
gyámintézet részére 22 frt 40 krt gyűjtött, Szt.-Tamásnak 30 frt 
55 kr. adományt küldött. F e r d i n a n s d b e r g lelkészének egyháza körüli 
érdemei elismeréseül 200 frtot szavazott meg. A szlavóniai missióra 
4 frtot gyűjtöttek a hivek. B e s i c z a egyházi épületeit 683 frtnyi költ-
séggel tataroztatta, templomalapját 458 frttal gyarapította. S á n d o r -
f a l v a paplaképítési tőkéjét 54 frt 40 krral szaporította, vízszabályo-
zási illeték czimén a hivek 140 frt erejéig megadóztatták magukat. 
P a n c s o v á n a hivek 90 frt 97 krt adakoztak szegény sorsú iskolai 
tanulók fölsegélésére. T e m e s - B u t t y i n adósságából 150 frtot törlesz-
tett s nagy adóhátraléka törlesztése czéljából 3 évre megadóztatta 
magát. N a g y - S e m l a k 104 frttal adósságát végleg törlesztette. Mra-
m o r a k temploma számára 300 frt költséggel 3 csillárt vett. A 
szlavóniai missiónak 14 frt 70 krt, a szt.-tamási leány egyháznak 
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iskolaépítésre 23 frtot adományozott. N.-Kikinda a paplak tataroz-3 
tatására 67 frt 73 krt fordított, 96 frton egy 700 • szőlőt vett. 
T o r o n t á l - E r z s é b e t l a k egy 120 frtos liarmoniumot vett. F r a n z - 
fe ld paplakát 200 frt költséggel javíttatta, szegény egyházak és isko-
lák segélyezésére 60 frtot gyűjtött. K i s -Semlak adósságából 150 frtot 
törlesztett s az egyházi épületek javítására a hivek ötezer téglát 
égettek. A püspöki látogatás alkalmából egy 27 frtos oltár- és szó-
székteritőt vett, a szt.-tamási iskolára 5 frt 80 krt gyűjtött. An ta l -
f a l v a temetőjére 20 frtot fordított. I s t v á n vö lgy egyház épületeit 
105 frttal javíttatta. L a j o s f a l v a templomának tornyát 500 frt, pap-
lakát 70 frt költséggel tataroztatta s 500 frtot fordított egyházi iroda-
helyiség építésére. Az ó-becse i leányegyház templom- és iskolahelyet 
vett 380 frton s beszerzett egy 115 frtos harmoniumot. 

D) S e g é l y e k , a d o m á n y o k : L ú g o s az ev. gyámintézettől 
40 frtot, az egyház javára rendezett tánczvigalom jövedelméből 305 frtot 
kapott. B i r d a a berlini Jünglingsverein útján egy névtelentől 18 frt 
55 kr. segélyben részesült. A l i e b l i n g i szegény tanulók segélyezé-
sére egy névtelen 10 frtot adott. R e s i c z a a külföldi gyámegyletektől 
101 frt 62 kr. segélyt nyert. O r s o v a a bánáti missió pénztárából 
300 frtot, az atzendorfi alapból 100 frt, a coburgi nőegylettől 29 frt 
44 krt, az orsovai nőegylettől 100 frt segélyt nyert. Egy névtelen egy 
értékes szőnyeget, Bálás Pálné urnő oltár-, szószék- és urvacsorai 
térítőkét, Kiss Györgvné urnő egy 20 frtos oltár- és egy urvacsorai 
terítőt adományoztak az egyháznak. S á n d o r f a l v a a Gusztáv Adolf-
egylettől 86 frt 83 krt kapott. P a n c s o v á n a k Maier Mária (rk.) urnő 
egy értékes oltárterítőt ajándékozott. M r a m o r a k n a k Thirbach Klára 
szül. Bivald (rk.) nő egy 20 frtos ezüst kannát, a koníirmandusok 
egy 6 frt 60 kr. értékű bibliát ajándékoztak. N.-Kikinda a várostól 
iskolai czélokra 500 frt évi subventiót nyert, az orsz. magyar iskola-
egyesülettől 50 frtot kapott s 546 frt 44 krt gyűjtött egyházi czé-
lokra. K i s - S e m l a k n a k Hollóssy Auguszta urnő 10 frtot, Vargits 
Imre országgy. képviselő 20 frtot, Riegler József Ede budapesti keres-
kedő az iskolás gyermekek részére mintegy 8 frt értékű iró- és tan-
szereket ajándékoztak. A n t a l f a l v á n a k egy templomi csillár beszer-
zésére Králik Márton 100 frtot s több egyháztag és a lelkész szintén 
100 frtot adományoztak. Bogdanovits Sebő (gör. k.) és özv. Babinecz 
örökösei diszes oltárterítőket adtak az egyháznak. T e m e s v á r n a k 
br. Ambrózy Béla esp. felügyelő 100 frtot adományozott. I s t v á n -
vö lgy toronyépítésre kapott Damaszkin Arzén földbirtokostól 10 ezer 
téglát és 25 frtot, Birg Konrád földbirtokostól (rk.) ezer darab téglát, 
az e czélra rendezett tánczvigalom jövedelméből 42 frtot. T e m e s -
B u t t y i n n a k Knothy Géza felügyelő egy 75 frtnyi értékű kelyhet 
ajándékozott. T ö r ö k - B e c s e a várostól temetőhelyet (120 • ) kapott. 
Ó-Becsének a pol. képviselőtestület templomépítésre 500 frtot és 
temetőhelyet adott. Ő Felségétől a község 150 frt segélyben részesült. 
A Z s e d é n y i - f é l e d í j b a n ez évben Pántyik János 1. tanító részesült. 

2* 
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3. Barsi esperesség. 

A) H a l á l o z á s : 
B) V á l t o z á s o k : Körmöczbányán kántor-hitoktatóvá Miko l ik 

Árpád, Fakóvezekény-Farnadon felügyelővé dr. K a s z a n i c z k y Kálmán 
választatott, Fakó-Vezekényben gondnokká Szádovszky István. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : K ő r m ö c z b á n y a leginkább a 
pap- és tanítólakon teljesített javításokra 152 frt 69 krt fordított. 
K o s z t o l á n y paplakot épít. L é v a az épületek javítására 85 frtot 
adott ki, adósságából 70 frtot törlesztett, kamat fejében 115 frtot 
fizetett. F a k ó - V e z e k é n y javításokra 50 frtot költött, adósságát 
200 írttal apasztotta. F a r n a d iskolai szerekre 27 frtot adott ki. Ezen 
áldozatok 700 frt 26 krt tesznek ki. 

D) Kegy a d o m á n y o k , s e g é l y e z é s e k : K ő r m ö c z b á n y a a 
várostól megkapta a rendes segélyt pénzben és fában 1308 frt 80 krt, 
a fentemlített javításokra 152 frt 69 krt, Ondrus Annától 2 frtot, a 
konfirmáczió alkalmával: Badó András úrtól 5 frtot, Horn Rezső úrtól 
2 frtot, Dobrotka Gusztáv úrtól 2 frtot, Felcan György úrtól 2 frtot, 
Franzi Lucretia asszonytól 2 frtot, Eisert Berta asszonytól 2 frtot, 
Hénel Béla úrtól 1 frtot, Kozakiewicz-Gruy, Hermély-Horn jegyesektől 
20—20 drb csillárgyertyát, Schmidt Erzsébettől és Szikora Józseftől 
2—2 drb oltárgyertyát, Galantha-Rúcska arany lakadalmat ünneplő 
házasoktól 2 drb nagy gyertyát az oltárra és 20 drb csillárgyertyát, 
Goldberger Adél kisasszonytól csinos reczézett oltárterítőt. K o s z t o -
l á n y : a bányakerületi gyámintézettől kapott 47 frt 80 krt, az egye-
temestől 39 frt 90 krt, a Baldácsyanumból 50 frtot, Ruttkay Máriá-
tól 3 frtot, a paplakra belföldi hitrokonoktól 1115 frt 87 krt, Német-
honból 1457 márkát, Amerikából 20 dollárt, mely utóbbi két összeg 
892 frt 58 krt tesz, a selmeczi lyceumi biblia-egylet küldött 2 bibliát 
és 12 újszövetséget, a beszterczebányai egyházból nt. Mockovcsák 
János főesperes ur útján 6 Tranosciust, a bakabányai egyháztól két 
régi oltárterítőt, a brandenburgi Gusztáv Adolf-főegylettől oltárkeresztet. 
L é v a a várostól kapott 100 frtot, többektől gyertyát, Belcsák László 
felügyelő és Schleifer Ármin lelkész urak a vizsgánál szorgalmas 
tanulóknak jutalomkönyveket juttattak. Az uradalom a lelkész földjeit 
ismét ingyen míveltette meg F a k ó - V e z e k é n y n e k adományoztak: 
Buchlovics András 5 frtot, Tomek István 2 frtot, Golian György 
2 frtot, Nagy-Endréden egy gyűjtés 8 frtot eredményezett, özvegy 
Szádovszky Jánosné 15 frtot, Jezerniczky Lajos 5 frtot, többen Veze-
kényben 2 frt 46 krt, Bagin Teréz 1 frtot, Miklian Mihály 1 frt 50 krt, 
a lelkész Zajacz András ugyanannyit. F a r n a d az új felügyelő 
dr. Kaszaniczky Kálmán úrtól beiktatása alkalmával 10 frtot kapott, 
mely összeg iskolai alapítvány gyanánt külön fog kezeltetni. Ezen 
adományok összege 3959 frt 28 kr. 
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Békési esperesség. 3. 

A) H a l á l o z á s : Szarvason K i c s k a Dániel nyugalm. főgymn. 
tanár, életének 76-ik évében 1889-diki nov. 5-kén jobblétre szende-
rült. Szegeden Kovácsv I c z é s József előbb evang., utóbb községi 
tanító, életének 49-dik évében 1889. január 23-kán hűnyt el. Aradon 
P r i n n e r Samu az egyház számos éveken át tevékeny és érdemdús 
gondnoka február 25-kén halt el. Szarvason sápszkitanyai tanító, 
Les z i e h Sámuel, márczius 31-kén, 32 éves korában hunyt el. Békés-
Csabán dr. Sz eb e r é n y i Gusztáv azon egyház érdemteljes lelkésze 
és a bányai egyházkerület feledhetlen püspöke, augusztus 19-dikén 
74-dik évében hivatott el az örökkévalóságba. 

B) V á l t o z á s o k : M.-Berényben J e s z e n s z k y Károly lelkész fél-
századra terjedő áldásos hivataloskodása alkalmából ő Felsége által 
koronás arany érdemkereszttel tüntettetett ki. Orosháza egyházi fel-
ügyelőül gr. Zay Miklós ő méltóságát nyerte meg. Szarvason a főgym-
nasiumnál volt b.-csabai tanár, K r a j c s o v i c s Soma lett az Aszódra 
távozott Kemény Árpád helyébe helyettes tanárul alkalmazva, vala-
mint C s e m e t e y Károly segédtanárul, L á n y i Gusztáv és S z e n d y 
György tanárok nyugalomba léptek. B.-Csabán Krajcsovics utódjául 
helyettes tanárnak Ba log István lelt meghíva. L á n y i Gusztáv esp. 
káplán orvosi tanács folytán állását elhagyván, Po v á z s a v György 
hitjelölt lépett helyébe. B.-Csabán Haan L. 2-dik káplánja rövid időre 
H r i v n y á k Samu volt, helyét ujabban K n i h á r Károly hitjelölt fog-
lalta el. Püspök úr 2-dik káplánjának Morhács Mártont hivta volt 
meg. Bánhegyesen Ivutlik János lelkész oldalához D r o b a Dániel jött 
káplánnak Petrováczról. B. Csabán néhai Uhrin Pál iskolájába elő-
léptetés útján P o v á z s a y Zsigmond helyeztetett át, ennek helyét pedig 
amannak f i a , U h r i n Károly véglegesen nyerte el. Az eltávozott Algöver 
István szőlőbeli isk. tanító helyébe Apatelekről K o v á c s János hiva-
tott meg, kinek helyét I r n o v s z k y János foglalta el. Orosháza-
Gyopárhalmán rendes tanítónak G i r t l e r Károly, Csabán Mazan János 
megyeri tanító helyébe Gaá l János lettek megválasztva. Szarvason 
az ezüst szőlőbeli iskolába D e m e s á k János, a Skorka-tanyaiba volt 
szentesi s.-tanító P a l k o v i c s Mihály egy évi próba után, véglegesen 
lettek behelyezve. Szentesen Sáling G. tanító segédje B o h o s k a 
Mátyás lett. 

C) É p í t k e z é s e k , á l d o z a t o k : A l b e r t i egyház alaptőkéjét 
1288 frt 17 krra növelte, épületeinek javítására 170 frtot adott ki. 
A m b r ó z i a Iva offertóriumokból bevett 41 frt 58 krt, alapított takar, 
magtárt 6 kb. gabonával. A p a t e l e k templom- és iskola-építésből 
maradt adósságaiból törlesztett 447 frtot, a paplakot 25 frt kiadással 
tataroztatta. A r a d templom-építési alapja 2344 frt 65 krral, templom-
felszerelési alapja 55 frt 30 krral, segélyalapja 7 frt 13 krral, Luther-
alapja 12 frt 85 krral szaporodott s ez alapok együtt kitesznek 
14,170 frt 02 krt. Szegény iskolás fiukat téli ruhával 60 frt 15 kr. 



22 

3. értékben látott el. Épületjavításra 49 frt 96 krt fordított. Az Úr aszta-
lára kellő borral és gyertyákkal több kegyes egyháztag szolgált. Bán-
f a l v a templom-építési adósságából törlesztett 1993 frt 35 krt. Tem-
plom körüli munkára kiadott 141 frtot, Bakay Péter egyház fel ügyelő és 
neje az oltár díszítésére értékes jelvényeket szereztek. Közadakozásból 
70 frton.két templomcsillár vétetett. Neustadl Mórné és Piroska Mária 
2—2 drb oltári gyertyát adtak. T . - B á n h e g y e s szegény egyházak 
számára gyűjtött s kiosztott 9 frt 13 krt. M.-Berény tót templomát 
új padokkal bútoroztatta 2407 frt kiadással. M - B e r é n y német egyh. 
takar, magtára 3 6 72 h.-literrel gyarapodott. B.-Csaba a tihani tized-
ben új iskolát s tanítói lakot építtetett mintegy 6000 frt kiadással. 
Medgyesi pusztán 300 kat. hold földet vett 90 ezer frton, mely vétel-
hez 18 ezer frt kölcsönt vett. T . -Földvár épületjavításokra 321 frtot 
költött. G y o m a egyh. takar, magtára adományok útján 563 literrel 
gyarapodott. T.-K o m l ó s templomát zsindelylyel újonnan befedette s 
kívülről a toronynyal együtt meszeitette 3075 frt költséggel, bevett 
adományokban 118 frt 4 krt saját híveitől. M a k ó épületeinek tataro-
zasara 66 frtot költött, templomalapja 495 frttal növekedett. N a g y l a k 
adósságából 400 frtot törlesztett, templomjavítási tőkéje 2714 frt 
összegre emelkedett. O r o s h a z a a szentesi utczai iskolához tanítói 
lakot építtetett 1124 frt költséggel, bevett adományokban saját hívei-
től az egyház részére 510 frtot, szegények részére 65 frtot, szegény 
iskolások részére 190 frtot. Egyházi alaptőkéje 456, iskolaalapja 
1125 frtot, szegényalapja 934 frt 82 krt tesz ki. P i t v a r o s oltári 
fölszerelvényeket szerzett 50 frton, lelkész és tanítói lakait 250 frt 
kiadással bekerítette, önkéntes adományokban bevett 265 frt 15 krt. 
S z a r v a s egyház épületeinek javítására mintegy 3000 frtot költött, 
kegy adományokban bevett 206 frt 28 krt. A tanári nyugdíj-alapnak 
Nyácsik Sámuel 200 frtot hagyományozott. A helybeli takarékpénztár 
egy házat adományozott a főgymnasiumnak 4 ezer frt értékben. 
Szarvas városa az egy tanszék fentartására évek előtt alapítványozott 
840 frtot évi 1400 frtra emelte s ugyanazt cselekedte az itt létező 
egy tanszék-alap kezelő bizottsága. K o n d o r o s paplakán némi átala-
kításokra 56 frt költött. Ugyanott a hivek adakozásából az oltárra 
virágdísz vétetett, oltárképet Laluska János vett, 4—4 drb oltár-
gyertyát ajándékoztak: Hrivnák Mihály, Kozsuch András, Dobroczky 
Ádám, Tibiczini Jánosné s testvére Bobcsek Sámuel. Iskola-alapra 
begyült a hívektől 1172 véka buza és 17 frt 80 kr., harmoniumra 
4 frt 43 kr. s ez alap 82 frt 80 krra növekedett. S z e g e d a paplak 
udvarán 45 frt kiadással szivárványkutat készíttetett, javításokra 
12 frtot költött, szegényeknek 5 frtot osztott ki. S z e m l a k önkéntes 
adományokból 114 frt 44 krt vett be, javításokra kiadott 125 frtot, 
tornyára új redőnyöket csináltatott 30 frt költséggel. S z e n t e s e n Szi-
lágyi Sándorné 6 drb oltári gyertyát adott; néhai Fábry Józsefné 
50 frtos hagyománya befolyt, néhai Simay Mező Liaia urnő Kis-
újszálláson férjével, Hajdú Keszi Lajos úrral szegény tanulók segé-
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lyezésére végrendeletileg 100 frtot alapítványozott. Az egyház épület- 3, 
javításra 50, iskola-felszerelésre 15 frtot fordított, templom-alap 
gyarapítására 18 egyháztag 1350 frtot irt alá. C s é p a leányegyház 
2150 frtba került templomot épített, melybe Pekárik Lajos és neje 
Pekárik Rozália 50 frton karzatot csináltattak, Paczolai Lászlóné 
Sárközi Erzsébet egy diszes csillárt, Sárközi Péter 8 drb fali gyertya-
tartót ajándékoztak, id. Sárközi Márton egy új utczai ajtót készíttetett 
5 frton, Pekárik Katalin szintén 5 frtot tett le egy oltárkép szerzé-
sére. Templomszentelés alkalmával begyült 31 frt. N.-Szt.-Miklós 
egyházi épületének javítására 20 frtot költött. F . -Varsánd templom 
alaptőkéjét 924 frt 38 krra szaporította, kölcsöneinek törlesztésére 
420 frtot fordított. H.-M.-Vásárhely templomjavításra s torony-
építésre 2214 frt 11 krt költött. Ebből lefizetve 1680 frt 64 kr. Három 
új harangot szerzett 2500 frton, mely összegből 1205 frt 66 kr 
törlesztve. Toronyra az egyháztagok és más vallásuaktól befolyt 
1166 frt 74 kr., harangokra 1241 frt. Mindezen kiadásoknál az egy-
ház alaptőkéihez nem nyúlt, nem kéregetett. Az egyházfelügyelő 
Francziszti Lajos és neje Figura Lidia az építéshez 100, Mayerffy 
József és neje Ollik Emília 200 frttal járultak, előbbiek a legnagyobb 
harangot 1150 frt, utóbbiak a legkisebb harangot 340 frton szerez-
ték. A más hitfelekezetűek kéretlenül 210 frtot adományoztak, neve-
zetesen Nagy András János és neje Mucsi Mária 50, Beretvás Kálmán 
és neje Papi Terézia 50 frt s egy m.-mázsa vasat adtak a torony-
építéshez. Az egyház egyéb épületeinek fentartására 70 frtot költött. 
Szegény iskolások ruhát kaptak 16 frt értékben. Két jeles tanulónak 
1 — 1 drb arany adatott ösztöndíjul a Nagy Pál-féle alapítványból. 

D) Ve t t a d o m á n y o k , n y ú j t o t t s e g é l y e z é s e k : A l b e r t i 
jótékony czélokra kiadott 14 frtot. A p a t e l e k a br. Baldácsy-alapít-
ványból 100, az esp. gyámintézettől 20, nsgos Solymosy Lajos egyh. 
felügyelőtől 10 frtot kapott. Ez utóbbi a lelkész és tanító részére 
1 — 1 hold föld kukoricza termését ajánlotta fel. Ugyanő a nyári 
vizsga alkalmával jó tanulók közti kiosztásra 9, t Mezey Béla (rk.) 
4 frtot és ugyanannyi áru könyvet, t. Reck Géza (rkath.) 3 frtot, 
t. Strasser Péter szintén könyveket, Lövy Márkus (izr.) 3 frt 20 krt, 
t. Monti Alajos főszolgabíró pedig (rkath.) az egyháznak 6000 szőlő-
karót ajándékozott. Harangalapra Kovács Mihály 5, N. N. 1 frtot adott. 
A r a d középiskolákra s szegény egyházaknak 32 frtot juttatott, gyám-
intézetnek 7 frtot küldött. B á n f a l v a bevett tartozásának törlesztésére 
az esp. gyámintézettől 20, a kerületi gyámintézettől 47 frt 90 krt, 
br. Baldácsy-alapítványból 50, a f. varsándi egyháztól 4, az araditól 17, 
a szentesitől 20 frtot. Segélyezésre kiadott 5 frtot. M.-Berény, német, 
jótékony czélokra kiadott 243 frt 58 krt. B.-Csaba több egyháznak 
és közs. iskolának gyűjtött 587 frtot, gyámintézeteknek 40 frtot kül-
dött. T.-K o m l ó s supplicánsoknak adott az egyház pénztárából 21 frt 
60 krt. Makó kapott az ipar- és kereskedelmi társulattól 20 frtot. 
Egyházak s tanintézetek számára kiosztott 15 frtot. N a g y l a k jóté-
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3. kony czélokra kiosztott 21 frtot. O r o s h á z a adományképen különféle 
czélokra mintegy 300 frtot költött. Mltsgos gr. Zay Miklós egyház-
felügyelő beiktatása alkalmával 300 frt alapítványt tett szegény isko-
lások segélyezésére. P i t v a r o s jótékony czélokra 41 frtot fordított. 
S z a r v a s jótékony czélokra 549 frt 20 krt adott ki. S z e g e d a 
Gusztáv Adolf-egylettől kapott 67 frt 75 krt. Középiskolákra 25 frt 
50 krt, a csépai és becsei egyházaknak 6 frt 50 krt adott. S z e m l a k 
a f.-lövői tanítóképzőnek 5 frtot küldött, egyéb jótékony czélokra 
15 frtot adott. S z e n t e s szegény egyházaknak 30 frtot osztott ki. 
N-Szt . -Miklós jótékony czélokra 13 frtot adott ki. Bevett segélyben: 
a Gusztáv Adolf központi egylettől 58 frt 40 krt, a württembergi 
főegylettől 29 frt 5 krt, a lipcsei főegylettől 116 frt, a békési ev. esp. 
gyámintézettől 15 frt 30 krt. V á s á r h e l y szegény egyházaknak, közép-
iskolák tápintézeteire s egyéb jótékony czélokra 21 frt 83 krt ado-
mányozott. 

Budapesti esperesség. 
A) H a l á l o z á s o k : S t ü h m e r Frigyes, német egyház buzgó 

presbytere. Váczon G e r z s e l y i Vilmos, ezen egyház helyettes fel-
ügyelője. Dr. S z a b ó Béla budai kitűnő szorgalmú hitoktató, aug. 22-én. 

B) V á l t o z á s o k : A Sopronba theologiai tanárnak megválasztott 
J a u s z Frigyes helyébe M a j b a Vilmos, modori segédlelkész meg-
hivatott hitoktatói minőségben. Váczon U r s z i n y i Arnold választatott 
meg helyettes felügyelőnek. Z á b o j Alajos a beszüntetett Klauzál-utczai 
iskola tanítója nyugdíjaztatott, dr. S z a b ó Béla halála által megüre-
sedett hitoktatói állás S t e u e r Lajos segédlelkészszel töltetett be 
1 próbaévre s viszont az igy üresedésbe jött segédlelkész! és tanítói 
állomásra S c h n e i d e r Viktor, a pozsonyi theologiai akadémia növen-
déke megválasztatott szintén 1 próbaévre. 

C) S e g é l y e z é s e k , k e g y a d o m á n y o k , h a g y o m á n y o k : A 
főváros nyújtott a m a g y a r - n é m e t e g y h á z n a k kultusz-czélokra 
2100 frtot, iskolai czélokra 3Q00_ frtot, hitoktatókra 4000 frtot. A 
s z l á v egyháznak kultusz- és iskolai czélokra 2000 frtot; a b u d a i 
egyháznak iskolai és hitoktatói czélokra 28Í10 frtot. A pesti hazai 
első takarékpénztár igazgatósága a gymnasiumot^300 frttal segélyezte. 
A közúti vasút igazgatósága a hitoktatóknak 1 frtos havi bérlet-
jegyeket engedélyezett. Schranz János lelkész 125 frtnyi ösztöndíj-
alapítványt tett. Kéler Napoleon presbyter ismét egy elemi iskola 
osztály régi padozatát új parkettákkal láttatta el saját költségén. 
Dr. Schulek Vilmos, az egyetem rektora, a polgári leányiskola számára 
egy értékes földgömböt ajándékozott. Jármay Gusztáv ellátta az isko-
lákat a szükséges tentával és Bergmann József ingyen fényeztette az 
iskola főkapuját. 

A m a g y a r e g y h á z n á l ujabb hagyományokat tettek: néhai 
Saxlehner András az iskolai alap javára 1000 frtot, néhai Bergh Károly 
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az egyház javára 1000 frtot. Az egyháztagok önkéntes adományaiból 3. 
befolyt 453 frt 25 kr. A «Jelszó»-alapítvány tett 4793 frtot. 

A n é m e t e g y h á z n á l : Schmahl Henrik adományozott 160 frtot, 
Haggenmacher Henrik 100 frtot. 

A s z e g é n y a l a p hoz : B. R. 5 frt, Steinacker Irma 3 frtot, 
K. W. és P. házaspár 50 frtot, Schenk Ferencz 5 frtot. Szegény kon-
firmandusok ruházatára egyesektől bejött 87 frt 50 kr. és két ruha-
kelme. 

A s z l á v egyház új orgonájára gyűjtött 853 frt 90 krt. Egyesek 
egyházi czélokra adományoztak 26 frt 30 krt. 

B u d á n a k : A főv. egyesült takarékpénztár iskolai czélokra 75 frtot, 
Ganz és társa czég 100 frtot adott. Szegény gyermekek felruházására 
karácsonykor gyűjtött a lelkész és kiosztott 432 frt 10 krt 

Ó - B u d á n a k : A Dunagőzhajózási társaság 100 frtot, az esperes-
ségi és kerületi gyámintézet 65 frt 29 krt adott. 

A v á c z i gyülekezet az 1889-dik évben Danzig városában tar-
tatott Gusztáv Adolf egyetemes egyleti gyűlés alkalmával a harmad-
rendű szeretet-adományt, azaz 5936 márkát és 39 fillért vagyis pénzünk-
ben 3436 frt és 40 krt volt szerencsés elnyerni, a mely összeg a 
néhai alsó-káldi Káldy Miklós által a lelkész és tanító fizetése javára 
tett 4000 frtnyi alapítványi tőke, mely a templom építésébe fektet-
tetett, visszapótlására fordíttatott s a végrendelkező intézkedése sze-
rint az esperesség ellenőrzése alá bocsáttatott. Ezen adományon felül 
kapott még a váczi gyülekezet a Gusztáv Adolf-egylettől 349 frt 93 krt 
és a gyámintézettől 30 frtot. R á d a gyámintézettől nyert 22 frtot. 

A m a g y a r - n é m e t e g y h á z n á l az új templomépítési alapra a 
mult évben is történtek tetemes adományok, ugy hogy a templomépítési 
alap 1889. év deczember végéig 167,382 frt 35 krra szaporodott. 
A Glosius-Artner Karolina-féle alapítvány 1889. év végéig volt 
118,645 frt 83 kr. 

D) I r o d a l o m : Megjelent valamennyi egyház terjedelmes évi érte-
sítője, továbbá a «hitoktatói testület» a deáktéri «nép- és polgári 
iskola évi értesítője» és a «Tabitha» nőegylet működésének kimu-
tatása. Bachat Dániel a Luther-társasági tót naptárt szerkesztette, 
Scholz Gusztáv az árvaházi német naptárt az 1891. évre. 

E) É p í t k e z é s e k v a g y j a v í t á s o k , a d ó s s á g t ö r l e s z t é s : 
A m a g y a r - n é m e t e g y h á z iskoláiban és egy paplakon ezen javí-
tások eszközöltettek: hét gymnasiumi osztályban a régi rossz padló 
új amerikai parkettel pótoltatott 1500 frtnyi költséggel, a gymnasium 
épületében az ajtók újra mázoltattak 125 frton, a paplakon egy szoba 
amerikai parkettel láttatott el 140 frtnyi költséggel. Az esperesség 
többi egyházaiban is eszközöltettek javítások az egyház épületeinél 
kisebb költségek mellett. 

A f ő v á r o s t a n á c s a a s z l á v egyháznak 933 frt 4 krnyi 
járdatartozását volt szives elengedni. Ugyanezen egyház a 2000 frtos 
kerületi tartozásából 1000 frtot törlesztett. 
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3. Honti esperesség. 

A) H a l á l o z á s : Zmeskall Zsigmond volí egyházas-maróthi fel-
ügyelő, Keszihóczi Dacsó Pál volt pribeli, dacsolámi s szuchányi fel-
ügyelő; Schmidt György egyházas-maróthi lelkész; Szilniczky Mihály 
egyházas-maróthi, Bátyel Sámuel zsemberi, Obetko Lajos felső-
almási tanító jobb létre szenderültek. 

B) V á l t o z á s o k : a) Egyháztörvényszéki közbiráknak megvá-
lasztattak: nt. Hrencsik Károly selmeczbányai s nt. Holéczy Miksa 
prandorfi lelkész; a fegyelmi bizottság tagjául: nsg. Laszkáry Pál 
esp. világi főjegyző; esp. pénztárosul t. Reil Sámuel teszéri lelkész. 

b) Lelkészekké lettek: Egyház-Maróthon az 1889. évi szeptem-
ber 7-kén elhalt Schmidt György helyén, a volt szuchányi lelkész 
t. Schulcz Sámuel; a szuchányi egyházban t. Fuchs Sámuel volt 
százdi segéd; a prencsfalusi gyülekezetben t. Kuchta Lajos volt sel-
meczbányai segéd. 

c) Segédekül meghivattak: t. Szluka János a devicsei egyházba, 
a ki azonban ezen állását f. évi április 28-kán elhagyta és Pilisre 
távozott; t. Kuchta Lajos a selmeczi, t. Algöver István a csalli; t. 
Fuchs Sámuel a százdi, t. Holuby Vilmos a csanki egyházba. Ez 
azonban engedve a f.-rakonczai egyház meghívásának, a mult év 
október folyamán oda költözött, de alig néhány heti közmegelége-
désre szolgáló ottani működése után, a főt. s mélts. püspök úr fel-
hívása folytán Temes-Gyarmathára távozott br. Ambrózy esp. fel-
ügyelő úr házához nevelőül. Koricsánszky Pál volt prencsfalusi 
helyettes lelkész elment segédül elaggott atyja mellé a hársas-terényi 
egyházba. 

d) Felügyelőkké lettek: Egyházas-Maróthon az állásáról lemon-
dott Zmeskall Zsigmond helyébe ngs. Ivánka Zsigmond; Hodrusbá-
nyán a leköszönt tek. Roth Ádám honvédszázados helyébe tek. 
Grillusz Emil m. kir. kincstári bányatiszt; Udvarnokon a lemondott 
tek. Vissny Emil helyébe tek. Bérczy Kálmán körjegyző. 

e) Tanítókul megválasztattak: Egyházas-Maróthon a mult év 
deczember 30-kán elhalt Szilniczky Mihály helyére Koleszár Lajos 
volt esztergályi segédtanító; Zsemberen a f. évi márczius 2-kán elhalt 
Bátyel Sámuel helyére a kopaniczai tanító Lihota Ferencz; a báthi 
egyház meghívta az elköltözött Bohus József segédtanító helyére 
Gemziczky Bélát. 

C) É p í t k e z é s : Felső-Almás kiadott az egyházi épületek javí-
tására 64 frtot, Bagonya fordított iskolája átalakítására 160 frtot. A 
Bagyanhoz tartozó pocsuvadlói leány egyház kijavíttatta a tanterem 
padjait 20 frttal. Bakabánya templom s paplak javítására költött 
120 frtot. Báth templomára három új ajtót szerzett 150 frttal. Csank 
az egyházi épületek javítására költött 42 frt 20 krt. Cseri az új 
paplak belső felszerelésére fordított 500 frtot. Dacsolam egyházi épü-
letek javítására költött 25 frt 36 krt. Darázsi a templom fedetésére 
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s a paplak javítására kiadott 258 frt 3 krt. Devicse a tanítói lakot 3 
új ablakokkal látta el 25 frtért. Derzsenye megrepedezett templomát 
vaspántokba foglaltatta s egyéb javításokra költött 701 frt 44 krt. 
Zsember javításokra kiadott 72 frt 40 krt. Drienó paplakot épített 
3800 frton. Ledény a harangláb fedetésére, iskola s paplak körüli 
javításokra kiadott 137 frt 9 krt Lissó templom, paplak s iskola 
körüli javításokra kiadott 35 frtot. Közép-Palojta, a felsőpalojtai iskola 
s templom javítására költött 107 frt 79 krt. Felső-Prandorf egy új 
tanteremre kiadott 94 frt 85 krt. Prencsfalván javíttatott az iskola 
és a paplak 40 frttal. Selmeczbánya fordított javításokra 641 frt 
32 krt. Hársas-Terény emelt a tanítói laknál gazdasági épületeket 
200 frton. Az építkezés összes költsége: 7194 frt 48 kr. 

B) V e t t a d o m á n y o k , nyújtott segélyezés, hagyományok, ala-
pítványok. Felső-Almáson gabonában adtak a hívek 76 frt 96 krt. 
lakadalmak s keresztelők alkalmával befolyt az egyház szükségleteire 
22 frt 19 krt; oltár s szószék-teríték 14 frt. Folyamodó hittestvérek-
nek adott 16 frtot. Bagonya kapott Pischl Sámuel selmeczbányai 
polgártól 10 frtot, a biráktól 3 frt 80 krt, a confirmandusoktól 4 frt 
30 krt. Bagyanban özv. Valach Erzsébet feldiszítette a templomot 6 
karu csillárral 50 frtért; nyújtott segélyt 3 frt 95 krban. Bakabánya 
a Luther-alapra kapott 110 frtot, új orgona beszerzésére gyűjtött 
2500 frtot, a szegények gyámolítására kapott 25 frtot; az egyháznak 
juttattak 30 frtot, hitfeleit segítette 43 frttal. Báth hívei gyűjtöttek 3 
új templomajtóra 150 frtot, adtak segélyezésképen 15 frt 97 krt. 
Beluja a casseli G. A. egylettől kapott paplak építésére 29 frt 24 krt, 
Koburg Fülöp herczegtől ugyanazon czélra tölgy-szarufát 79 frt érték-
ben. Börzsönynek adott Jakabffv István képviselő úr iskolai czélokra 
30 frtot, saági Gregersen Gulbrandné adott 6 oltárgyertyát 15 frt 
értékben. Kis-Csalomja kapott 1000 frtot. Csali-Apova adott Nagy-
Kosztolánynak 5 frt 15 krt, kapott az új orgonára 600 frtot. Csank 
kapott kegyadományokban 53 frt 57 krt. Dacsolam gyűjtött egyházi 
cselekmények alkalmával 79 frt 75 krt, fordított segélyezésre 13 frtot. 
Derzsenye kapott a községi elöljáróságtól 4 frtot, leányegyháza Zsem-
ber kapott az esp. gyámintézettől 15 frt 97 krt, egyesektől 4 frt 
71 krt. Derzsenye fordított testvéregyházak segélyezésére 13 frt 16 
krt, Zsember ugyanilyen czélokra 9 frt 98 krt. Drienó napszámban s 
fuvarban a paplak építése körül kapott 800 frtot, mások segélyezé-
sére adott 2 frt 50 krt. Hodrusbánya kapott a leideni G. A. egylet-
től 29 frt 29 krt, a kincstári bányatársládából 15 frtot, a selmeczi 
takarékpénztártól 15 frtot, másoknak nyújtott segély teszen 16 frt 
75 krt. Ledényben bírságolásból s gyűjtésből az új templom-alapra 
befolyt 51 frt 31 kr., nyújtatott segély 7 frt 28 kr. Lissón adott 
Skolnik János (6 frt) 4 drb. oltári gyertyát s Máday János szószék-
térítőt (6 frt) = 12 frt. Közép-Palojta kapott többektől 20 frt. Felső-
Prandorf kapott az egyes hívektől kedveseik halálának évforduló nap-
ján 67 frtot. Prencsfalu segélyezésre kiadott 6 frt 30 krt. Pribel gyűj-
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3. tött Nagy-Kosztolány javára 15 frt 20 krt. Felső-Rakoncza kapott az 
egyetemes gyámintézettől 32 frtot, több úrhölgytől ngs Vajda Pálné 
kezdeményezésére 54 frtot, mely összeg az oltár feldíszítésére fordít-
tatott; ugyanígy tek. Nedeczky Gusztáv úr családjától bársony arany-
rojtos oltárterítőt 50 frt értékben, a hívektől gyűjtés útján befolyt 
19 frt 47 kr. Selmeczbánya kapott tek. Wankovics Lajos úrtól leá-
nya Jolán férjhezmenetele alkalmából 500 frtot, a takarékpénztár, a 
népbank, a bányatársláda s ngs Regéczi-Nagy Imre adományai iskolai 
czélokra tesznek 303 frt 93 krt, egyesektől egyházi cselekmények 
alkalmából befolyt 34 frt. Severlay Jeanette hagyománya a helyi papi 
nyugdíjintézet javára 250 frt. Segélytkereső egyházaknak adott 64 
frtot. Teszér kapott felügyelőjétől t. Bérczy Kálmán úrtól 12 frt 12 
krt, Laczlav József bírótól 2 frtot, Bálás András egyházfii ól 2 frtot, 
Gregor Györgytől 1 frtot s Kanjak György pocsuvadlói lakostól 3 frtot, 
hívei 52 és fél klg. súlyú harangot szereztek 112 frton. A vett ado-
mányok összege: 7303 frt 61 .kr, a nyújtott segélyezés összege: 
232 frt 24 kr. 

E) Az e s p e r e s s é g 17 anyaegyházát s egy leány egy házát ter-
heli összesen: 27,220 frtnyi tartozás. Ezen összegben szerepel a 
báthi egyház 14,063 írttal. A tartozás fenti összegéből törlesztetett a 
a mult évben: 2561 frt. 

F ) Az e s p e r e s s é g területén levő egyházi épületek közül javí-
tást igényel 5 paplak s 2 tanítói-lak, valamint 6 iskola. A mult tanév 
folyamán épült újonnan egy iskola és jó karba helyeztetett nyolcz. 

G) V e g y e s e k : A bakabányai egyház a mult év november 
3-kán örömünnepet ült, a midőn a buzgó hívek adakozásából 3320 
fiúért az ismeretes jägerndorfi (sziléziai) czégtől szerzett új orgonáját 
a köz-istentiszteletnél ünnepélyesen felavattatta s az épületes hasz-
nálatnak átadta. Csall-Apova is szerzett 800 írtért új orgonát, épí-
tője Steinreich Lipót Budapesten. A darázsi anyaegyházhoz tartozó 
sipéki leányegyház is szerzett orgonát 294 frton. — Az elrendelt 
magyar istentisztelet megtartatott a börzsönyi, a báthi, a hársas-terényi, 
felső-rakonczai anyaegyházakban s a hodrusbányai leányegyházban 
Új-Bányán — Az esperesség területén létező országos női fegyházban 
Mária-Nostrán, nem kevesebb mint 28 letartóztatott felekezetünk-
beli fegyencznő gondoztaíik a lelkiekben, némi díjazás mellett a ma-
gas kormány részéről, nt. Kolpaszky Mihály börzsönyi lelkésztár-
sunk által. 

Nógrádi esperesség. 

I. H a l á l o z á s o k : Nt. Vladár János érdemült főesperes és sám-
sonházai lelkész, ngs Hanzélyi László szügyi és Plachy Tamás béri 
egyházfelügyelők, Reil Sámuel zobri tanító a jobb létre szenderültek. 

Lehoczky Sámuel vámosfalusi tanító nyugalomba vonult. 
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II. V á l t o z á s o k : Sámsonházára Kiss István balassa-gvarmati 3. 
s.-lelkész rendes lelkészül, Szügyben Sztranyovszky Géza, Nagykür-
tösön Tihanyi Ferencz, Nagy-Libercsén Goldberger Viktor felügyelőkül 
választattak. Plavecz János videfalvai tanító Csesztvére, Csipkay Jó-
zsef budalehotai tanító Szlatinszky András helyére Nagyfaluba hívat-
tak meg tanítókul. Kocny Mihály okleveles képezdész Polichnón, Lacz-
ják János csesztvei tanító Szárazbrézón, Vregyik Gusztáv fűrészi 
tanító Mlágyon, Bodnár Lajos Bisztricskán, Ochs Ferencz képezdész 
Vámosfalván választattak tanítókul. Szivák Gusztáv mlágyói tanító a 
gömöri esperességbe távozott. Alsó-Esztergályon Szlancsik Pál segéd-
lelkészül, Bánkon Szuchovszky Zsigmond s. tanítóul, Losonczon Maje-
rik Olga segédtanítónőül alkalmaztattak. 

III. É p í t k e z é s e k , j a v í t á s o k : Tamási tantermét alakította át 
700 frt költséggel. Podrecsány és Toroncza iskolai épületeiket javí-
tották, amaz 200, ez 92 írt kiadással. Sóslehota templom építését e 
nyáron befejezi. Losoncz egyik iskoláját 1600 frt kiadással majdnem 
teljesen újból építette. Abelova egyházi épületek javítására 35 frtot 
adott ki, Polichno a paplak fedelét 20 frt kiadással javította. Masko-
ván a paplak javítására 300 frt lett kiadva, Gácslehota iskolát (60 frt), 
Praga templomot (300 frt), Nagylibercse egyházi épületeket (55 frl) 
költséggel javították. Luczinban a templomnak kitéglázása s körül-
kerítése 104 frtba került. Szúpatakon a leégett tanítólak és iskola 
360 költséggel újra építtetett. Sámsonházán a paplak (95 frt) fede-
tett s toronyórára 200 frt gyűjtetett. Salgó-Tarjánban felépült a paro-
chia 8000 frton, ehhez 585 • ölnyi területű telek vásároltatott 
950 frton. Turopolya parochiát és iskolát javít. Zsély V2 hold temető 
telket vásárolt 150 frton. Nagykürtösön a leégett egyházi malom 320 
forint költséggel építtetett fel. Alsó-Palojtán a harangláb építése s egy 
harangnak beszerzése 420 frtba került. Szentpéter a lelkészlak mel-
letti gazdasagi épületeket javította 200 frt kiadással. Nógrád új tan-
termet épített 500 frt kiadással. Felső-Petény a templom fedéséhez 
162 frt értékű cserepet vett. Dengeleg templomát cseréppel fedette, 
belől kim eszeltette, kivül a toronynyal együtt kifestette, a paplakot 
teljesen átalakította, cseréppel fedette és sorompóval vétette körül 
1500 frt kiadással. Bokor templomot és iskolát javított 111 frt költ-
séggel. Ez évi összes építkezési s javítási kiadás: 16,534 frt. 

IV. K e g y a d o m á n y o k: Ő cs. és kir. Felsége Szúpataknak 
800, Surány-Terénynek, Sóslehotának és Szentivánnak 100—100 frtot 
kegyeskedett adományozni egyházi s iskolai czélokra. Ngos Szilárdy 
Ödön úr salgótarjáni róm. kath. földbirtokos a salgótarjáni ev. egyház-
nak templom s parochiája számára telket ajándékozott. Losonczon a 
vizsgák alkalmával egy tanügybarát dr. Luther Márton életrajza czímű 
könyvek s erkölcsnemesítő olvasmányokat osztott ki a növendékek 
között (20 frt), egy iskolaszéki tag 9 ezüst húszast adott, a Keller 
Sámuel-féle alapból pedig 6 énekes könyv osztatott ki vizsgái jutal-
mul. Losonczapátfalván egy ügybarát a tanító részére 3 frtot adott. 
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3. Káinon s a hozzá tartozó fiókegyházakban Barthalomaeidesz Gyula 
e. felügyelő 3 magyar bibliát s 6 magyar újtestámentomot adott 
vizsgái jutalmakul. Maskován Scholcz Andor lelkész a paplak javí-
tásához 150 frttal járult. A gácsi hivek egy oltárterítőt vettek 40 frt 
értékben, Gácslehotán 3 frt 5 kr. osztatott ki az iskolás növendékek 
között. Abelován Müller K. körjegyző a magyar nyelvben jártas tanu-
lók között könyveket osztatott ki, Molitorisz volt körjegyző pedig az 
egész abelovai körjegyzőségben 80 drb magyar A. B. C. könyvet 
adott iskolai czélokra. Lesten offertorium czimén 27 frt jött be az 
egyház pénztárába. Nagylamon a templom javításához járultak: Gold-
perger József e. felügyelő 5 frt, Lénhárd János nagyiami biró 12 frt, 
Lábát János szárazbrézói biró 10 frt, egy magát megnevezni nem 
kivánó jóltevő 29 frt 50 krral, azonkívül egyes hivek 1 — 1 frtot ada-
koztak. Összesen 130 frtot. Templomszentelési offertorium 9 frt 49 kr. 
volt. Turopolyán Krmann Gusztáv 10 frt értékű oltárterítőt vett. 
Balassa-Gyarmaton a takarékpénztár 25 frt értékű magyar énekes köny-
veket adott az egyháznak. A vizsgák' alkalmával a Bozó-féle alapítványból, 
egy a magyar nyelvben legjártasabb leánykának 5 frt adatott, Kövy 
Tivadar e. felügyelő 3 frt, Sztranyavszky Géza iskolaszéki elnök 
3 frt, nagy tiszt. Simkó Frigyes lelkész úr hat magyar újtestámento-
mot osztottak ki a növendékek között. Alsó- és Felső-Esztergályon 
Bende Gyula e. felügyelő 1—1 frtot adott a legjobb magyar növen-
déknek. — Nagy-Kürtösön Csemiczky Károly úr 5 frtot, Kovácsy 
Kálmán lelkész 1 frt 50 kr. értékű könyveket vizsgái jutalmul. — 
Nagy-Sztráczin, Kis-Zellő, Zobor a kir. tanfelügyelő úr részéről vizsgái 
jutalmak czimén 20—20 db. jó könyvekben részesültek. —- Kis-
Zellőn Ivánka György úr három húszast adott szorgalmas tanulók-
nak. — Bánkon a vizsga alkalmával jutalmakúl ajándékoztak: Szon-
tagh Pál úr ő excellentiája 5 frtot, Veres Ernő e. felügyelő 5 frtot, 
Edvi Illés Ödön ur 2 frtot, Rákóczy István ur 50 krt. Ezen összeg-
ből a segédtanító 5 frttal lett jutalmazva, 7 frt 50 kr. pedig a szor-
galmas tanulók között osztatott ki. — Nógrádon Kiss Sándor kör-
jegyző 2 forintot; Szügyben Sztranyavszky Géza e. felügyelő 5 fo-
rintot; Agárdon Komjáthy Anzelm kir. tanfelügyelő úr 50 darab 
magyar olvasmányt osztottak ki a szorgalmas növendékek között. 
Legénden közadakozásból 17 frt értékű oltárterítő vétetett. — Vanyar-
czon ng. Dessewffy Ottó e. felügyelő úr 2 m. énekes-könyvet és 4 
m. újtestámentomot, ngos Dessewffy Dezső úr 4 m. énekes-könyvet, 
Rudnay Lenke ő nga 2 m. énekes-könyvet, Veres János szolgabíró 
2 m. énekes-könyvet, Kovács Bertalan körjegyző úr 10 drb 25 krost 
ajándékoztak vizsgái jutalmakúl. A Zelenka-féle alapítvány kamatai-
ból 2 m. énekes-könyv és 50 kr. adatott a magyar nyelvben kitűnt 
3 tanulónak. — Szirákon : gr. Degenfeld Lajosné ő mltga 19 m. újtestá-
mentomot, Komjáthy Anzelm kir. tanfelügyelő 36 drb jó könyvet; 
Kegl László úr 2 frtot adtak a vizsga alkalmával. — Kutassónak 
a selmeczi lyceum ifjúsága 8 darab győri énekes-könyvet küldött. 
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Béren Kovács Bertalan körjegyző 1 frtot vizsgái jutalmul. — Gután 3. 
szintén vizsgái jutalmakra: ng. Hanzélyi Béla úr 5 frt, br. Marschall  
Gyula úr 3 frt 40 krt, Veres János szolgabiró úr 2 frtot és egy 
könyvet, Veres Ernő úr 2 frtot, Rakovszky Géza úr 1 frtot adtak. — 
Dengelegen templom- és paplakjavítás czéljaira adakoztak: br. Rad-
vánszkv János ő nga 100 frtot, br. Wodianer Albert úr 100 frtot, 
ngos Dessewffy Ödön úr 40 irtot, ngos Dessewffy Ottó úr 20 frtot. 
Az egyházhivek 2400 frttal járultak a fentjelzett czélra. Ugyancsak 
Dengelegen a vizsga alkalmával: Veres szolgabiró úr .2 forintot. 
Özvegy Bozó Pálné ő nga 10 drb 25 krost osztottak ki a szorgal-
mas tanulók között. — Ozdinban: Hronyecz Mária és Bjenik Zsu-
zsanna 45 frt értékű oltári kelyhet, Gyuriska Mihály és neje 50 frt 
értékű urvacsorai kancsót. Uhorszkán pedig a confirmandusok 31 frtot 
ajándékoztak az egyháznak. — Salgó-Tarjánban: Ö cs. és kir. Fel-
sége 200 frt, Gusztáv Adolf egylet 175 frt, meiningeni Gusztáv Adolf 
egylet 44 frt 21 krt, ngos Osztroluczky Gézáné 50 frtot, salgó-tarjáni 
takarékpénztár 20 frtot, Jansen Alfons róm. kath. 6 frt, Szvoboda 
Jakab róm. kath. 5 frtot, Szeberényi Andor nagylaki evang. lelkész 
5 frtot, Kölln Károly r. kath. 4 frtot, králoczi-kormosói ev. egyház 
5 frt 50 krt. Hódmezővásárhelyi ref. egyház 5 frtot, Valtersdorfer 
Vilmos 5 frtot, börvelyi ref. egyház 3 frtot, uhorszkai ev egyház 
1 frt 70 krt, Huszágh István úr 50 db szálfát adományoztak az egy-
háznak. — Szécsényben: ör. Agner István, Hrencsár József, Osgváni 
István 2—2 frtot, Ján Zsigmondné 31 frt 50 krt, Argay Pál 10 frtot, 
Paulinyi Dániel 5 frt, Ivánka Ödön 10 frt, Gusztáv Adolf egylet 174 frt 
95 kr., Szontagh Ferencz 50 frt, kerületi gyámintézet 47 frt 90 kr., 
Nagy Mihály 2 frt 48 kr., ifj. Matula István 3 forint, Mihály István 
5 forint. László Teréz, Tomis András, Szigeti Ferenczné (r. kath.), 
Szerémy Dénesné I — I frtot, Kominka János 2 frt, Keller János 
10 frt, Dániel Zsuzsánna 1 frt 20 kr., Ivánka Ödön (padokra) 42 frt, 
Keller János (padokra) 15 frt, Dessewffy Gyula 2 frt, Tarr Mihály 
1 frt, Veres Gyula 14 frt, Veres Imre 14 forint. Kominka János és 
Argay-családok (padokra) 14 frt, Mihály István 1 frt, összesen 466 frt 
kegyadománynyal járultak az épülő templom költségeihez. A nógrádi 
magyar nemzeti intézet 100 drb magyar Abc és olvasókönyvet kül-
dölt iskoláink számára. 

Az ez évi kegyadományok összege: 4619 frt. 

Pestmegyei esperesség. 

A) H a l á l o z á s o k : A czinkotai körben. R á k o s - K e r e s z t u r o n 
Strauch Győző tanító saját kezével vetett véget életének. 

A pilisi körben. P i l i s e n Gallovics János segédtanítót ragadta el 
a halál angyala. 

B) V á l t o z á s o k : Az apostagi körben. D u n a - E g y h á z á n Ondre-
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3. jovics Pál és Seitleben Lajos tanítókká lettek. K i s - H a r t á n a lekö-
szönt felügyelő, Szalay Lajos helyébe ifj. Földváry Mihály választatott, 
mig a Pozsonyba távozott Wenk Károlyt a segédlelkészi állásban 
Poputh Győző váltotta fel. 

Az aszódi körben. Droppa Ede segédtanító D o m o n y b ó l Galsára 
választatott rendes tanítónak. 

A csomádi körben. F ó t h o n a Kis-Kőrösre távozott Urbán Mihály 
tanító helyébe segédül Szepesik János választatott, mig Mogyoró-
d o n a Kávára távozott Szuchovszky Sándort Kolbenhayer Vilmos 
segédtanító váltotta fel. 

A kis-kőrösi körben. Ki s-K őr ő s r ő l Walent Ármin segédlelkész 
Vadkertre távozván, helyébe Pilisről Holéczi Zsigmond alkalmaztatott, 
mig a Duna-Egyházára távozott Seitleben Lajos segédtanító helyett 
Nagy-Becskerekről Szilvássy Irma alkalmaztatott. 

A pilisi körben. A l b e r t i b e segédlelkészül Duna-Egyházáról 
Povázsay Endre hivatott át, mig P i l i s r e hasonminőségben a devicsei 
segédlelkész, Szluka János nyert* meghívást. Ugyanitt Paulovics János 
segédtanítóul alkalmaztatott. 

C) É p í t k e z é s e k : Az acsai körben. E r d ő - K ü r t ö n a leégett 
iskola 878 frt költséggel felépíttetett, mely költséghez a hívek 188 frt 
54 kr.-ral, br. Prónay Dezső 66 frttal és 2000 nyers téglával, br. Prónay 
Gábor 20 frttal, Dessewffy Ottó 10, Nikodém János aradi nyugal-
mazott lelkész 40 frttal járultak. Ugyan e czélra fordíttatott gr. Stein-
lein Laalastein Zsuzsánna alapítványának kamatjából 100 frt és a 
biztosításból bejött 384 frt 50 kr. 

Az apostagi körben. A p o s t a g o n templom- és paplak javíttatott 
75 frt, a két iskolai tanterem átalakíttatott s új padok szereztettek 
be 458 frt 78 kr. költséggel. K i s - A p o s t a g 8 frtot fordított iskolája 
javítására, mig D u n a - E g y h á z a 600 frtot két iskolai tanterem átala-
kítására. K i s - H a r t a egyházi és iskolai czélokra 659 frt 8 krt költött. 

Az aszódi körben. A s z ó d o n a templom fedésére, a mely ösz-
szesen 416 frt 76 krba került, Podmaniczky Ilona 200, br. Pod-
maniczky Levente 25, br. Podmaniczky Géza 25, dr. Dér Endre 
10 frtot áldoztak s utóbbi még 40 frtot gyűjtött. A tanító-lakon 
350 frt költséggel új kút építtetett. Haraszty Mihály biró évközben a 
tantermeket saját költségén kijavíttatta és kimeszeltette. D o m o n y 
új orgonát készíttet Czegléden Bakos Károly orgonamester által 900 frt 
költséggel, melynek fedezéséhez Babinecz János 40, Valentinyi Pál 25, 
Bazsik Pál 25, Dapsy Hámos Klementina 10, dr. Kelen József 10, 
Konyáry Pál jegyző 10 frttal járultak egyelőre. Ugyanitt Valentinyi 
Pál és Bohunka József az oltárképhez 40 frton új keretet rendeltek 
meg. Dr. Szalay Sámuel felügyelő neje veresbársony oltár- és szószék-
térítőt készített kézimunka-díszítéssel 70 frt értékben. Micsinay Pál 
tanító barna bársony oltárterítőt ajándékozott arany csipkékkel, melyet 
díszes kézimunkával Konyáry Nella kisasszony látott el. 

A czinkotai körben. C z i n k o t a temploma tatarozására 385 frt 
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65 krt fordított. C s ö m ö r templomát közadakozással 150 frt értékű, 8. 
igen szép karos gyertyatartóval ékesítette fel. P é t e r i 250 frt költ-
séggel pap- és tanítólaknál melléképületeket emelt. M e n d é n Fabók 
János az oltár körül térdepelő zsámolyokat készíttetett 15 frt kiadással. 

A csomádi körben Csornád orgonáját 50 frt költséggel javít-
tatta, hangoltatta és rezgővel látta el. B o t t y á n tanító lakát 30 frttal 
javíttatta, gazdasági épületekkel látta el és udvarát bekeríttette. F ó t h 
350 frton orgonát vásárolt, mely czélra Mandák Pál birtokostól 50 frtot 
kapott. M o g y o r ó d épületek javítására 20 frtot fordított s 90 frton 
templomhasználatra harmoniumot vett. 

A kecskeméti körben. K e c s k e m é t 350 frt költséggel épületei 
előtt az utczán járdát építtetett. C z e g l é d egyházi épületeinek és bér-
házának javítására s a paplakon fáskamara építésére 445 frt 85 krt, 
temetőcsinosítás és hasznosításra 58 frt 76 krt, tanszerekre 69 frt 
18 krt költött. 

A pilisi körben. Alber t i a paplakot zsindelyeztette és csatorná-
val látta el 356 frt kiadással. Gyón épületek javítására 181 frt 
82 krt fordított. I r s a ugyanazon czélra 70 frtot költött. K á v a épít-
kezésből származott tartozását 325 frttal végleg törlesztette. 

D) A d o m á n y o k : Az acsai körben. T ó t - G y ö r k ö n vizsga alkal-
mával a legjobb tanulók egyike magyar énekeskönyvet, másika Luther 
életét kapta jutalmul. K i s - U j f a l u n Reil János és neje Nyemecz 
Zsuzsánna a templomba 38 frtos csillárt ajándékoztak. C s ő v á r o t t 
br. Prónay Dezső az egyháznak a segélyegyletnél meggyült hátralékát, 
37 frt 19 krt, az egyház helyett kifizette. P e n e z e n özvegy Petrik 
Pálné ajándékozott az egyháznak 50 frtot, Ruttkay Gyula felügyelő 
tanszerekre az iskolának 16 frtot. Á c s á n oltári gyertyákra Melczer 
Gyuláné 3 frt 84 krt gyűjtött, Neczpál Pál 4 oltári gyertyát ajándé-
kozott, a konfirmánsok emléklapokért 6 frt 35 krt fizettek, gyám-
intézetre br. Prónay Dezső szokott adományán kivül 5 frt 45 kr. 
gyűlt, a vizsgán 11 drb Török-féle Luther élete osztatott ki. E rdő -
K ü r t ö n a templomi magyar énekeskönyvek száma 44-re emeltetett. 

Az apostagi körben az első dunamelléki takarékpénztár tan-
könyvekre A p o s t a g n a k 20, magyar tankönyvekre Kis -Apos tag-
n a k 5, D u n a - E g y h á z á n a k 10 frtot adományozott. K i s - H a r t á n a 
magyar nyelvben legszebb előmenetelt tett két iskolás gyermek a 
Trencsényi Dániel-féle alapítványból 2 drb aranyat kapott. Ugyanitt 
ifj. Földváry Mihály egyházfelügyelő a szorgalmas tanulók között 
15 frtot osztatott ki. 

Az aszódi körben. A s z ó d o n Podmaniczky Ilona a női kézi-
munka tanítás díját 80 frttal fedezte, egy szekrény megszerzéséhez 
8 frtot adott, 100 irkát és 100 tollat osztatott szét, majáliskor síite-
ménynyel vendégelte meg az ifjúságot, vizsgakor 24 tanulónak jutalom-
könyvet, ifjúsági iratokat osztott, a kézimunkában kitűnők közül 
négyet jutalmazott, a konfirmánsok közt 5 példány Luther életét osz-
tatott szét. I k l a d o n gr. Ráday Gedeonné 10 frtot osztatott szét a 
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3. magyar nyelvben jártasabb tanulók között. D o m o n y b a n Brüll Miksa 
3 aranyat osztott ki az iskolások között, magyar nyelvi jutalmul 
Ugyané czélra László Zsigmond 10, br. Podmaniczky Levente 16, 
dr. Szalav Sámuel 5 frtot adott. Z s i d ó n Gosztonyi Miklós felügyelő 
hasonló czélból 17 frtot adományozott. 

A czinkotai körben. R ákos -Ker esz t ú r o n az iskolára «Holtz-
spach A. fiai» czég 100 frtot, a róka-vadásztársaság 133 frt 33 krt, 
templomra Schlekmann János 5 frtot, az iskolás gyermekeknek 
karácsonyfára Bulyovszky Lilla 30 frtot adott. A Baar-féle 325 frtos 
ösztöndíjból 5 frtjával 3 szorgalmas tanuló jutalmaztatott. Cz inko-
t á n egyes jóltevőktől 130 frt 96 kr. folyt be egyházi czélokra, mihez 
Szemők Pál felügyelő 10, Agárdy Györgyné, Sztankó Márton, Brandtner 
Verona, özv. Szenohraczki Mártonné és Szlaukó Pál 5—5 frttal járul-
tak. P é t e r i n Földváry Elekné gr. Teleki Julia egy gyönyörű arany-
hímzésű kehelyterítőt és két damaszt kendőt ajándékozott, az orgona-
javításhoz 20 frttal járult, az iskolának 40 frt értékű földgömböt 
szerzett, jutalomkönyvekre 15 frtot adományozott. M e n d é n az iskola 
javára Havas Pál 33 frt 33 krt adott, a községi pénztárból pedig 
vadászati pénz osztaléka czimén 7 frt 40 kr. folyt be. 

A csomádi körben. B o t t y á n tanítói alapja gyarapítására az esp. 
gyámintézettől 12 frt 70 krt, a G. A.-egylettől 28 frt 84 krt kapott. 
Ú j p e s t templomalapra kapott 100 frt. Baldácsyanumot, özv. Valter 
Sámuelnétól 50 frtot, a darmstadti G. A.-egylettől 23 frt 63 krt, a 
központi G. A.-egylettől 116 frt 85 krt, a kerületi gyámintézettől 
47 frt 90 krt, míg az egyetemestől 40 frtot, Michelisz Jakabtól 9 frt 
80 krt, Szilveszteri offertoriumot 4 frt 5 krt. Az egyházi alapra ada-
koztak Tintula Mihályné 50, Reich Sándor lelkész 10, N. N. 1, 
Haláthy Zsuzsánna 1, Schwarcz nyomdász 1 frtot, br. Podmaniczky 
Géza esp. felügyelő 50 frtot. 

A kecskeméti körben. T á p i ó - S z e l e templomjavításra Ő Felsé-
gétől 200, a Baldácsv-alapból 50, a gyámintézetektől 52 frt 80 krt 
kapott, úgy hogy e czélra ma már 454 frtja van tőkésítve. K e c s k e -
m é t egyházi épületei előtt piacztér nyitáshoz 1000 frtot ajánlott fel 
a városnak, jótékony czélokra 55 frtot fordított, a Hering-alapból kis 
bibliákat a konfirmáltak közt osztott ki Kapott pedig hagyományképen, 
özv. Bodnár Pálnétól 100 frtot. Czeg l éd sirhelyváltság czimén Gombos 
Pál családjától 150 frtot vett be. Gombos Vilmos pedig fúrott kút 
építésére az iskola számára 150 frtot ajándékozott. Az egyház egy-
házakra és iskolákra 39 frt 92 krt, gyámintézetre 19 frt 59 krt, 
árvaházra 11 frt 94 krt, aszódi gymnasiumra 4 frtot, Luther-társa-
ságra 4 frtot, összesen 79 frt 45 krt adott ki. 

A kis-kőrösi körben. Árvaházra gyűjtött Kis-Ivőrös 9 frt 21 krt. 
K a s k a n t y ú n 1 frt 11 krt, K i s -Kőrös az őszi általános gyűjtésből 
juttatott az árvaháznak 10 frtot, a gyámintézetnek 15 frt 40 krt, a 
Leopoldianumnak 2 frtot, az esperességi segélyegyletnek 20 frtot, 
az aszódi algymnasiumnak 16 frtot és az Emké-ének 4 frtot, 
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K a s k a n t y ú n a gyámintézetnek 1 frt 40 krt. Kis-Ivőrös kapott 3. 
levéltárszekrényre br. Podmaniczky Géza esp. 1 elügyelő úrtól 50 frtot, 
az első dunavidéki takarékpénztártól 40 frtot, melynek részén a 
konfirmandusok közt magyar bibliákat, í / i részén a tanulók közt 
jutalmul Török: «Dr. Luther Márton élete» czimű művét osztotta ki. 
Ugyanekkor osztattak Ruttkav-féle imakönyvecskék 4 frt értékben, 
mely összeghez járultak adományaikkal: Daray Vilmos felügyelő 2, 
Kemény János lelkész 1, és az egyház 1 frttal. V a d k e r t n e k ugyan-
azon takarékpénztár vizsgái jutalmul kiosztandó 5 frtot adományozott 
br. Podmaniczky Géza esp. felügyelőtől levéltárszekrényre 50 frtot. 

A pilisi körben. I r s a a Polonyi Pál-féle hagyatékból 22 frtot 
kapott. 

EJ A l a p í t v á n y o k : Az acsai körben. Á c s á n br. Prónav Róza 
az általa 1000 frttal alapított egyházi szegény alapot újabb 1000 frttal 
gyarapította s ugyanezen alaphoz br. Prónay Irma 1026 frt 66 krral 
járult, úgy hogy ezen alapítvány ma 3026 frt 66 krt tesz ki s 
kamatja 121 frt, mit az acsai szegények közt a lelkész oszt ki. 

A csomádi körben. Cso rnád oltár és szószék jókarban tartá-
sára és díszítésére alapot kezdeményezett, melynek tőkéje jelenleg 
53 frt 32 kr. B o t t y á n tanítói alapja ma 175 frt 4 kr és 27 véka 
rozs. Ú j p e s t e n a Heidrich-féle egyházi alap 1608 frt 82 krra sza-
porodott. F ó t h o n iskola s tanítólak-alapra 1000 frt tőkésíttetett, a 
tanítói alap 2549 frtra szaporodott. 

A kecskeméti körben. T á p i ó - S z e l é n a Káldy-alap 4500 frt, 
földbirtokra betáblázva kamatozik. C z e g l é d e n a Luther-alap 907 frt 
22 krról 952 frt 57 krra szaporodott. Ujabb alapítvány tétetett 
templomépítési czélra 200 frttal Raffai György és Török Mária, néhai 
hitestársak által és azoknak nevén. 

A kis-knrösi körben. K i s - K ő r ö s ö n egy Blázy, félszázad előtt 
mostani értékre átszámított 200 frtos alapítványt tett az egyháznál 
oly feltétel alatt, hogy ennek kamatai Blázy-családból származónak 
adassanak, ilyennek nem létében pedig egy theologiai pályára készülő 
ifjúnak. Ez alapítványt néhai Blázy Lajos lelkész fenti feltétel mellett 
150 frttal toldotta meg s igy ez alapítvány összege 350 frt. Szegény 
iskolás gyermekek felsegélyezésére könyvek s ruházat szerzésére ado-
mányoztak alapítványilag még az ötvenes években, néhai Krizsán 
István 320 frtot, 1886-ban gr. Teleky Zsófia volt jobbágyai számára 
105 frtot, 1887-ben Tepliczky Gyula takarékpénztári pénztáros 100 frtot 
és Oltusz György 32 frtot s igv ez alap ma 557 frtot teszen. Vad-
k e r t e n a német egyházban Lukács Antal 100 frtot hagyományozott, 
hogy annak kamatain időről időre magyar énekeskönyvek szereztes-
senek. Frey Gáspár és Kriszt Éva külön-külön 50, együtt 100, Martin 
János 50 s igy összesen 150 frtot hagyományoztak, mely összeg 
kamatai, bár a végrendelkezők e tekintetben nem intézkedtek, ez 
ideig iskolai czélokra fordíttatnak. A tót egyházban Duchay György 
1864-ben 400 frtot alapítványozott. 1879. évben bekövetkezett halála 
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alkalmával, ezen tőkéhez még 100 frtot, igy összesen 500 frtot hagyo-
mányozott örök alapul, hogy annak kamatai közegvházi szükségekre 
fordíttassanak. Ezen kivül még egy holdnyi területű szőlőt is hagyott 
az egyháznak. Lukács Antal 26 frt 25 krt alapítványozott, hogy annak 
kamatain magyar énekeskönyvek szereztessenek. Martin János 1869-ben 
12 frt 50 krt, Bagyinszki Zsuzsánna 1870-ben 20 frtot hagyomá-
nyozott, külön meg nem nevezett czélra, mely összegek kamatai eddig 
iskolai czélokra fordíttattak. 

A pilisi körben a g y ó n i egyház torony óra-alapja ez idő szerint 
1176 frtot teszen. 

F) V e g y e s e k : Az acsai körben. E r d ő - K ü r t ö n a háromnegyed 
részben eladott gr. Wilczek-féle birtok után járó lelkészi és tanítói 
fizetés teljesítését Dessewffy Ottó kir. tanácsos, negyedrészben nagy-
lelkűen magára vállalta, br. Prónay Gábor a birtok fele után eső 
fizetés iránt még eddig nem nyilatkozott. 

A czinkotai körben. P é t e r i saját pénztára javára kiadta egy-
háza történetét, melyet néhai lelkésze, Dobronyovszky Károly szer-
kesztett. 

A csomádi körben, a c s o m á d i lelkész a veresegyházi leány-
egyháztól haszonélvezett szántóföldből 3200 • ölet ültetett be szőlő-
vel a maga költségén. Ugyanezt cselekedte 1400 • öllel lelkésze javára 
a f ó t h i és 1 6 0 0 D öllel tanítója javára a m o g y o r ó d i egyház s 
fölül rá mindkettő a beültetett terület művelését is, három évi köte-
lezettséggel magára vállalta. Ugyancsak Fó th , régi iskoláját és ima-
házát beltelekkel együtt 4000 írtért eladta, mely összegből 3000 frttal 
templomi adósságát törlesztette s 1000 frtot iskola s tanítólak-alapra 
tőkésített. Ú j p e s t 5400 frt templomadósságból 400 frtot törlesztett. 

A pilisi körben. P i l i s a harmadik és negyedik együtt vezetett 
osztályt elkülönítette s igv egy új tanítói állomást szervezett 400 frt 
fizetéssel. 

Mindezen építkezések, adományok, nem számítva a természet-
beli adományokat, és az idén tett alapítványok együtt 14,641 frt 
35 krt tesznek. Érdekes tudnunk, hogy ebből építkezésre fordíttatott 
7652 frt 88 kr, adomány kép az egyházak kaptak 2244 frt 73 krt, 
viszont ők adtak 1225 frt 37 krt, alapítványul tétetett 3518 frt 
37 kr. Az idén kimutatott örök alapítványok összege 16,984 frt 36 kr. 
Isten bő áldása nyugodjék meg az adományokon és az adományozó 
jó sziveken! 

Zólyomi esperesség. 

A) H a l á l o z á s o k : Piar János poniki tanító, Goldperger Dániel 
breznóbányai tanító. Meszjarik János nagy-szalatnai irtványi ideigl. 
tanító. Grossmann Lajos nyugalmazott gymn. tanár Beszterczebányán, 
valamint Drakó Lajos és Csecsetka Dániel theologusok. 
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B) V á l t o z á s o k : 1. Esp. tisztviselői karban: Huszágh Dániel 
esp. felügyelő ur hivataláról véglegesen lemondott. Mockovcsák János 
főesperessé, dr. Huszágh István világi, Bakay Péter egyházi jegyzővé 
újra választattak. 2. A lelkészi karban: Hrivnyák Samu békés-csabai 
segédlelkész, esperességi segédlelkészül hivatott meg. 3. A felügyelői 
karban: Beszterczebányán gymn. felügyelővé Burkovszky Kálmán 
eddigi egyházi jegyző választatott, kinek helyét Chován János ügyvéd 
foglalta el. Z.-Radványban: Radvánszky Andor alügyelő állásáról 
leköszönt, helyébe Radvánszky György választatott. Tiszteletbeli fel-
ügyelővé pedig br. Radvánszky János választatott. Nagy-Szalatnán: 
Platthy György egyházi felügyelő állásáról leköszönvén, újra meg-
választatott. Vámoson Battik Ödön helyébe Wagner Vilmos főbánya-
tanácsos választatott egyházi felügyelővé. Zólyom-Lipcsén: Mesko 
Gáspár alügyelő állásáról leköszönt, helyébe Schmidt Kornél válasz-
tatott meg. 4. A tanítói karban Beszterczebányán: Obetkó Lajos tanító-
nak választatott. Breznóbányán: Fillo Ede nyugdíjba helyezett tanító 
helyébe Bella János jött. Ferjencsik János bereznai ideiglenes tanító 
állomásáról eltávozván, helye ideiglenesen Balkovicz által lett 
betöltve. Hlavatsek Imre nagyréti tanító állomásáról eltávozván, meg-
választatott helyébe Szolovits János volt nagy-szalatnai segédtanító. 
Bacúron tanító lett a Breznóbányára távozott Bella János helyett 
Ohly János, ki a tanév végével helyét elhagyta s kinek helyébe Bucsan 
Pál választatott meg. Sztraka László mócsai és Wongrey Mihály dobói 
tanítók államilag nyugdíjaztattak, helyeik még nincsenek betöltve. 
Pónikon Krátky Ede választatott tanítónak. 

C) É p í t k e z é s e k , a d ó s s á g t ö r l e s z t é s e k , á l d o z a t o k , kegy-
a d o m á n y o k : B á b a s z é k adósságából 100 frtot törlesztett; Hanzlik 
Andor alügyelő adományozott az egyházi alapra 10 frtot, az iskolai 
alapra 10 frtot és a szegények számára 5 frtot. Az iskolai alap 
54 frt 98 kr. Bad in adósságtörlesztésre 170 frt 50 krt, paplak és 
iskola javítására 118 frt 12 krt kiadott. Luther-alapra befolyt 2 frt 
20 kr., az egyház adott 9 frt 97 krt. Luther-alap 127 frt 41 kr. 
( + 4'85 frt). B e s z _ T e r c z e b á n y á n : Gyurkovics Károly 200 frtnyi 
hagyománya tettleg átvétetetfUHüney Dániel buzgó presbyter hagyott 
az egyháznak 500 frtot, a lelkészeknek 100 frtot, a szegényápoló-
intézetnek 100 frtot, az alumneumnak 50 frtot. Grossmann Éajos 
nyug. tanár a gymnasiumra 150 frtot adott ez idén is. A gymna-
siumra ujabban 280 frt 54 kr. folyt be. A hiveknek pénzbeli ado-
mányai (nem számítva ide a számos dologbeli ajándékokat) 205 frt 
55 krt tettek, a zólyomi takarékpénztár az alumneumnak 20 frtot 
adott. Stadler Tófor kir. tanácsos, egyházfelügyelő a szegények között 
ez idén is 50 frtot osztatott ki. A szegényápoló-intézet 171 frt 
62 krnyi adományokat kapott, a nyugdíjintézet 5 frtot, Pertzian Lajos 
presbyter és neje, szül. Rosenauer Amália asszonyság ajándékoztak 
az egyháznak két ezüst gyertyatartót 50 frtnyi értékben. A paplak 
javítására 600 frt fordíttatott, azonkívül az egyház egy új tanítói 
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3. állomást rendszeresített. B r e z n ó b á n v a : Javításokra az egvház 
j o J 

276 frtot költött, egyesek adománya 18 frtot, a konfírmandusoké 
7 frtot tett. D o b r ó n y a : építésekre és javításokra 200 frt 20 krt, 
adósságiörlesztésre 413 frt 30 krt adott. Egyesek az egyháznak ado-
mányoztak 31 frt 44 krt, azonkívül a templomi tőke gyarapítására 
48 frt 30 krt. G a r a m s z e g : paplak tatarozására 56 frtot költött, 
Meky Zsuzsánna hagyományozott templomra 20 frtot, azonkívül 
kapott az egyházi pénztár 14 frtnyi adományokat egyes hivektől. 
H o r h á t : az iskola udvara új kérítéssel láttatott el 32 frt 24 krral 
A németországi «Gottes Kasten» az iskolának 34 frt 54 krt ado-
mányozott. Egyesek adománya a templomra 9 frt. K o r p o n a : az 
egyház tartalékalapja ez évi 453 frt 23 krnyi szaporodással 3274 írt 
18 krra emelkedett. Az egyházi épületek javítására 47 frt 57 kr. 
fordíttatott. Az 1889. évi szept. 8-kán fölszentelt új orgona felállítása 
alkalmából fölmerült költségek 103 frtot tettek. A helybeli takarék-
pénztár az ezidei záró vizsgálatok alkalmával 15 frtot adományozott 
vallásos tartalmú jutalomkönyvek beszerzésére, a melyek jó maga-
viseletű és szorgalmas tanulók között szétosztattak. Özvegy Tuska 
Anna 1 frtot adományozott gyertyák beszerzésére. K r á l ó c z : a pap-
és tanítólakhoz tartozó pinczéknek újból való felépítése 200 f'rtba 
került, orgona javítására 120 frtot adott ki. Filip János ajándéka 
5 frt 90 krt, Kagyerjak Mátyásé pedig 5 frt 70 krt tett. F e l s ő -
L e h o t a : Az egyházi épületek s melléképületek javítására 30 frtot 
fordított, üriapsza András egy 178 frtos kötvényt hagyományozott, 
úgy hogy annak kamataiból minden évben új oltári gyertyák vétes-
senek. Konflrmandusoktól 6 frt 60 kr., egyesektől 23 frt 50 kr. gyűlt 
be. L i b e t b á n y a : a község szorgalmas tanulók számára 9 frt 60 krt 
adott. Lehotszky Egyed-alapból 1 drb 10 frankos arany, a magyar 
nyelvben legjobb előmenetelő tanulónak adatott. Lovász Anna az egy-
háznak egy rétet hagyományozott 157 frtnyi értékben. F e l s ő -
M i c s i n y e : kisebb javításokra 18 frt 60 krt adott ki. Alsó-Micsinye 
iskolájának javítására 200 frtot fordított. Leégett iskolája újból való 
felépítéséhez 490 frtnyi előirányzattal hozzáfogott. Ocsjova: az egy-
ház adósságából 150 frtot törlesztett, javításokra 100 frtnyi összeget 
adott ki. Egyesek adományaiból begyült 100 frt. Zolna adósságából 
200 frtot törlesztett. Baldácsyanumból 50 frtot, ker. gyámintézettől 
48 frtot kapott. Osz t r ó l u k a: templom javítására a hivek önkéntes 
adakozásából összegyűlt 200 frt. Baczúr leányegyház uti pénzekből 
172 frtot kapott, a supplicatió eredménye pedig 127 frt 80 kr. volt. 
Kecskés az iskolakertet és faiskolát léczes kerítéssel vette körül 
18 frtnyi kiadással. Garam-Berzencze az iskola termét és a tanító 
lakószobáját kipadoztatta 15 frtnyi kiadással. Bucsan Ádám egyháztag 
4 táblát szétszedhető számokkal ajándékozott az osztrolukai templomba 
az énekek megjelölésére 14 frtnyi értékben. T ó t - P e l s ő c z : paplakhoz 
tartozó melléképületek padlását újra csináltatta 136 frtnyi költséggel, 
az anyaegyház tagjai részéről «új templomi alapra» begyült 480 frt, 
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egyesektől egyházi szükségletekre 50 frt, konfirmandusoktól 23 frt 3 
90 kr. folyt be. P ó n i k : kisebb javításokra, paplak és iskola körül 
kiadott 86 frtot. Adósságából törlesztett 500 frtot. Egyesektől 51 frt 
35 krt. konfirmandusoktól 15 frt 90 krt kapott. Pertzian és Gryllus 
fakereskedők a templomra 50 frtot adtak. R a d v á n y : paplak és iskola 
épületének javítására 334 frt 89 krt adott ki. Takarékperselyből Rad-
ványban 40 frt, Maiakon 10 frt. F.-Peresényben 6 frt szegény gyer-
mekek tanítására fordíttatott. Kneppo Dániel egyházgondnok két hosszú 
padot csináltatott templomba 5 frtnyi értékben. Radvánszky György 
alügyelő az egyháznak 50 frtot adományozott. N a g y - S z a l a t n a : 
paplak és iskola épületének kisebb javítására 72 frt 59 krt adott ki. 
Adósságából 169 frtot törlesztett; kamat, váltók s beirások fejében 
113 frt 9 krt adott ki. Gyűjtés egyházi épületek javítására 14 frt 
86 krt eredményezett. Lakodalmi alap 171 frt 79 kr. ( + 6-58 frt). 
Egyesek adománya templomi gyertyákra 18 frt. Parilla Máté és Anna 
himzett fehér oltári és szószéki terítőt ajándékoztak 15 frtnyi érték-
ben. V á m o s : egyházi adósságából törlesztett 326 frtot. Egyesek ado-
mánya csillárra 11 frt 25 kr., templomra 1 frt 20 kr., iskolára 1 frt 
45 kr. Z ó l y o m : az anyaegyház paplak s templom javítására 590 frtot 
fordított. Mátyásfalva 330 frtnyi költséggel egy iskolai termet és segéd-
tanító számára lakó szobát rendezett be. Községi pénztárból 200 frtnyi 
évi segély a segédtanító számára folyósíttatott. Z ó l y o m - L i p c s e : 
paplak javítására 140 frtot költött. Templom fedelét újból festette 
56 frtnyi költséggel. Salfalva 497 frtot adósságából törlesztett. Az 
anyaegyház kapott új házasoktól 35 frtot, konfirmandusoktól 10 frtot, 
egyesektől 5 frtot. Drakó Anna 6 frtnyi értékű fekete oltári terítőt 
adományozott. Makoviczky Krisztina és Kuszy Emilia az oltári zsá-
molyt fekete és vörös bársonyhuzattal látták el 6 frtnyi értékben. 
«Vitális szegényalapra» befolyt 58 frt. Luczatő leányegyház javára a 
házalók 95 -frtot adtak. Salfalva iskola adósságának törlesztésére 
kapott: a zólyomi esp. gyámintézettől 25 frtot, a Baldácsyanumból 
51 frtot, az e. e. e. gyámintézettől 400 frtot, a hallei egyetemi G. A. 
egylettől 35 márkát (22 frt 5 kr.). Egyesektől 7 frtot. A selmeczi 
lyc. «bibliai-egylet» oltári használalra díszbibliát, a hivek számára pedig 
új-testamentomokat ajándékozott 6 frtnvi értékben. Z s i b r i t ó : paplak 
melletti kert bekerítése 15 frtnyi költséggel kijavíttatott, papi gazda-
sági épületek egy része 15 frtnyi költséggel újból befedetett. Kisebb 
adományokból begyült 16 frt 50 kr. Mindezen áldozatok kitesznek 
összesen: 13,915 frt 10 krt. 

1. S z é k á c s - a l a p í t v á n y : 1889. julius 1-én tőke 8293 frt 61 kr. 
1888/9. évi bevétel 386 » 21 » 

8679 frt 82 kr. 
1889/90. évi kiadás: segélyek 230 frt 

230 frt — kr. 
A tőke összege 1890. jun. 30-án . . . 8449 frt 82 kr. 
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3. 2. A G l o s i u s A r t n e r Karo l ina - fé le alapítványból élveztek 
nyugdíjat 1889. évben: 

Barzó József . . 75 frt Krausz Teréz . . 60 frt 
Kernuch Dániel . . 25 » Lippai Endréné . . 60 » 

Gretzmacher János . 100 » Mocskonyi Józsefné 60 » 

Linder Mihály . . . 100 » Molitorisz Ernesztina 60 » 

Szabó Mihály . . 80 » Okrutzky Emilia 60 » 

Páll András . . . . 80 » Ritter Luiza 60 » 

Scherer Konrád 80 » Kelemen Istvánné . 60 » 

Berti Emilia . . . 60 » Összesen . . 1020 frt 
Ö s z t ö n d í j a t é l v e z t e k : Mokry Imre 21, Dér István 21 frtos 

(főgymn. tanulók). 
3. A Glosius Sám. és Dan.-féle alapítványból a 210 márkás 

ösztöndíjat élvezték: Kovács István, Sass Béla, Szabó Lajos, Bándy 
Endre, Straner Vilmos, Jausz Vilmos, Sztehlo Gerő, Chriastélyi Gyula, 
Nagy G., Frank C , Ratzenberger Fr., Ivuchta L., Menyhard Frigyes. 
Összesen 2730 márka = 1591 frt 07 kr. egy 84 frtos ösztöndíjat 
kapott P o k o r n y S á n d o r orvosnövendék. 



Az esperességi és kerületi papi, tanári és tanítói segélyző intézetek állapota 1889-ben. 

Az i n t é z e t m i n ő s é g e 
* 

T ő k e Szaporodás Nyug-

díjazott fél 
Nyugdíjösszeg 

Az i n t é z e t m i n ő s é g e 
* frt frt 

Nyug-

díjazott fél 
frt 

Bács-szerémi lelkészi s. i 1 4 , 4 5 9 6 4 7 1 4 1 , 2 5 9 

» » tanítói s. i 8 , 1 6 1 2 1 0 1 7 6 6 4 

Bánáti 1 7 , 6 4 8 9 6 2 1 0 6 8 0 

Barsi 2 , 0 0 4 1 0 6 2 1 0 0 

Békési 5 6 , 4 0 2 2 , 1 5 6 3 2 3 , 5 9 3 

Budapesti (a magyar-német egyháznál) . . . . 7 6 , 3 8 3 4 , 7 8 9 ö 1 , 1 3 6 

Honti, lelkész-tanári 1 3 , 5 1 7 9 9 2 8 7 2 0 

» tanítói 4 , 3 5 5 6 3 8 1 9 7 

Nógrádi, lelkészi 2 8 , 4 4 9 6 1 0 1 3 1 , 3 7 0 

» Bánóczy-féle 1 3 , 3 3 6 — 2 5 8 1 9 

» tanítói 1 1 , 1 7 1 1 8 3 1 3 5 4 8 

Pestmegyei, lelkészi 5 2 , 1 5 0 3 , 8 4 6 1 4 1 , 1 6 5 

Zólyomi közös 2 0 , 1 1 1 7 6 5 1 5 1 , 0 7 7 

Grenczner-féle papi 3 , 8 3 3 1 0 5 5 1 9 6 

Beszterczebányai, helyi 1 0 , 0 4 0 3 3 0 5 3 0 7 

Kerületi közös 7 8 , 3 9 4 7 , 7 6 5 3 3 1 , 9 9 0 

Összeg: 4 1 0 , 4 1 3 2 3 , 5 2 9 2 2 0 1 5 , 8 2 1 
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4—9. A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi és elrendeli 
jegyzőkönyvbe fölvételét, 

Egyúttal megbízza Händel Vilmos egyházi főjegyzőt, 
hogy az esperességeknek beléletéről szóló jelentését, a 
melyeket boldogult püspökünk már egybe nem állíthatott, 
a jegyzőkönyv számára állítsa össze és a jegyzőkönyvbe 
az eddigi szokáshoz képest vegye föl. 

4. A kerületi pénztár számadásainak megvizsgálására 
kiküldetnek: Scultéty Ede úr elnöklete alatt Raab 

Károly, Moravcsik Mihály, Vladár Viktor és Bexhef't Ármin 
urak. A számadás, mellékleteivel együtt a közgyűlés szine 
előtt a kiküldött bizottság elnökének átadattak; jelentésök 
a jelen közgyűlés folyama alatt elváratván. 

5. A tanügyi bizottság tagjaivá 
kiküldetnek Zsilinszky Mihály úr elnöklete alalt Dole-

schall Sándor, Áchim Ádám, Schrantz János, Böhm Károly, 
Benke Gyula, Batizfalvi István; jelentésök a jelen közgyűlés 
folyama alatt elváratván. 

6. Az aszódi gymnasiumnak állami segélyérti kérvénye 
a jelen közgyűlés alatti véleményad asra a megelőző 

pontban kiküldött tanügyi bizottságnak adatott ki. 

7. A báró Baldácsy-alapítvánv jövedelmének szétosztása tárgyá-
ban elnöklő felügyelő úr indítványára 

az esperességi felügyelők és főesperesek fölkéretnek, 
hogy püspök-helyettes úr elnöklete alatt bizottsággá ala-
kulva, még a jelen közgyűlés folyama alatt adjanak véle-
ményes jelentést arról, mikép volna ezen jövedelem az 
alapító levél czímei szerint megosztandó és az egyes czí-
rneken belül, kik volnának javadalmazásban részesítendők. 

8. A Zsedényi-alap jövedelmeiből a néptanítók közt kiosztandó 
javadalmazások adományozása az adomány-levél értelmében a kerület 
püspökét illetvén meg, tekintettel a püspöki szék üresedésére 

fölkéretik a megelőző pontban kiküldött bizottság, hogy 
a javadalmazás iránt tegyen javaslatot, a határozathozatalt ez 
idén kivételesen a kerület közgyűlése fogja gyakorolni. 

9. Az egyház-maróti papválasztás ellen beérkezett felfolyamodás 
Kramár Béla főesperes elnöklete alatt Laszkáry 

Gyula, Halasi Gyula, Thébusz János és Famler lelkész urak-
ból álló bizottságnak adatott ki, jelentésök a jelen köz-
gyűlés folyama alatt elváratván. 
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10. Reil Samuel, Mihalik Ferenczné, Scholz Amália, Ferjencsik-10-1 
Lauka; továbbá Apostag, Száraz-Brezó, Alberti és alsó-stregovai egy-
házközségek részéről beérkezett adó és hivány-felfolyamodások 

Áchim Ádám főesperes elnöklete alatt Hunfalvy Pál, 
Jeszenszky Dániel, Doleschall Sándor, Scholz Gusztáv és 
Csipkay Károly urakból álló bizottságnak adattak ki, véle-
ményes jelentésök a jelen közgyűlés folyama alatt elváratván. 

11. Fabiny Teofil kerületi felügyelő úr bejelenti, hogy br. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő úr az egyetemes gyűlést f. é. október hó 
8-ára hivta egybe. 

Az egyetemes közgyűlésre a kerületi és esperességi 
elnökségeken és főiskolai igazgatókon kívül kiküldetnek: 
Andaházi László, Bakay Péter, Belcsák László, Bexheft 
Ármin, Bierbrunner Gusztáv, Bujkovszky Gusztáv, Büsbach 
Péter, Korén Pál, Cséry Lajos, Chovan János, Doleschall 
Sándor, Dubowszkv Nándor, Fabiny Gyula, Földváry Mihály, 
Földváry Miklós, Fritz Hugó, Fuszek Tódor, Gaal Jenő, 
Gömöry Oszkár, Győrv Elek, György István, Halassy Gyula, 
Haviar Dániel, Hegedűs Károly, Henszelmann Kálmán, 
Horváth Sándor, Holluby Adolf, Hunfalvy Pál, Ivánka Imre, 
Ivánka Zsigmond, Jeszenszky Danó, Kiss Endre, Králik 
Lajos, Laszkáry Pál, Lauko Károly, Lehoczky Gyula, Mar-
gócsi József, Matuska Péter, Moravcsik Mihály, Nagy Lajos, 
Nendtvich Károly, Okolicsányi Gyula, id. Petz Ármin, Pod-
maniczky Frigyes br., Podmaniczky Levente br., Possert Gyula. 
Pőzel István, Prónay Gábor br., Pulszky Ágost, Radvánszky 
János br., Sárkány Samu, Scholz Gusztáv, Schrantz János, 
Solymosi Lajos, Sréter Alfréd, Stadler Tófor, Szeberényi 
Andor, Szedenits János, Székács Ferencz, Székács István, 
Szontagh Ábrahám, Szontagh Pál, Thébusz János, Vajda Pál, 
Vassko Endre, Vetsey István, Vidovszky János, Vladár Miksa. 
Vladár Viktor, Veres József, Zay Miklós gr., Zsigmondy Jenő, 
Zsigmondv Pál. 

12. A püspökválasztásra nézve br. Ambrózy Béla, bánáti espe-
resség felügyelője indítványt tesz, hogy a választás f. évi november 
2-ig ejtessék meg, a szavazatok f. hó november 9-ig küldessenek be 
a kerület elnökségéhez. 

Hosszabb vita után 
a kerület közgyűlése elhatározza, hogy az egyházak a 

főesperesek útján felhivandók, hogy a püspökválasztást f. évi 
november 2-ig ejtsék meg, és választási iveiket folyó évi 
november hó 12-ig küldjék be lepecsételten a főesperes 
urakhoz, a kik azokat mielőbb a kerületi felügyelő úrhoz 
Budapestre küldjék be. 
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13—16. Egyúttal a szavazatszedő bizottságba a kerületi elnök-
ség elnöklete alatt kiküldetnek: br. Podmaniczky Géza. 
br. Ambrózy Béla, Zsilinszky Mihály, Laszkáry Gyula, Ivánka 
Imre, Földváry Mihály, Büsbach Péter, Pulszky Ágost, Batiz-
falvi István, Zsigmondy Jenő, Králik Lajos, Svehla János, 
Bachat Dániel, Török József, Moravcsik Mihály, Doleschall 
Sándor, Horváth Sándor, Scholz Gusztáv, Veress József. 

13- A kerületben felállítandó leánynevelő ügyében br. Podma-
niczky Géza, a pestmegyei esperesség felügyelője indítványt tesz, hogy 
az ezen intézet számára eddig tervbe vett székhelyek, Selmecz és 
Orosháza mellett Aszód is vétessék figyelembe. A br. Podmanitzky, 
br. Prónay és br. Radvánszky-családok és Aszód városa azon esetre, 
ha a leánynevelő az aszódi kastélyban helyeztetnék el, közel 10,000 frt 
alapítványt tesznek; maga indítványt előterjesztő úr gondoskodott 
arról, hogy a kastély jelenlegi tulajdonosa 36,000 frton hajlandó a 
kastélyt a leánynevelő czéljaira Átengedni. 

Szontagh Pál, a kerületi consistorium elnöke, a maga részéről 
felajánl 200 frtot, ha a leánynevelő az aszódi kastélyban helyez-
tetik el. 

A kerület közgyűlése háláját fejezi ki a br. Prónay, 
br. Podmaniczky és br. Radvánszky-családoknak nemes 
áldozatkészségükért és elhatározza, hogy addig is, míg a 
kerület a leánynevelő felállítását végleg elhatározhatja, a 
mire a püspök-avató rendkívüli közgyűlését teszi kilátásba, 
a leánynevelő ügyében már 1887. és 1889-ben kiküldött 
bizottságba kiküldi br. Podmaniczky Gézát elnöknek és 
Veres József lelkész urat tagnak és felhivja az ekként kiegé-
szített bizottságot, hogy az Aszódra nézve tett indítványt 
vegye tárgyalás alá és jelentését, ha lehetséges, a jelen köz-
gyűlésnek, esetleg a püspök-avató közgyűlésnek mutassa be. 

14. A hertelendifalvai egyházközségnek 200 holdnak vissza-
engedési ügyében jelenti a bánáti főesperes, hogy a pénzügyminisz-
tériumtól eddig határozat nem érkezett le. 

A kerület közgyűlése ez ügyet nyilvántartani rendeli. 

15. A czeglédi Luther-alapítványról jelenti a pestmegyei főespe-
res, hogy az 907 frt 22 krról 952 frt 57 krra szaporodott. 

Tudomásul szolgál. 

16. Bemutattatnak a selmeczi ev. ker. lyceum kormányzatával 
megbízott választmány jegyzőkönyvei. 

A kerület közgyűlése tudomásul veszi a jegyzőköny-
vekben foglalt intézkedéseket; megengedi egyelőre, hogy az 
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iskolai pénztárban a lefolyt tanévben mutatkozott biány, az 17—18. 
intézet egyéb pénztárainak maradványából fedeztessék;jóvá-
hagyja az 1890—91. tanévre vonatkozólag előterjesztett 
költségvetést; elrendeli a mult évi jegyzőkönyvből hibából 
elmaradt választmányi tagok u. m. Wankovics Lajos, Schulcz 
Endre. Hlavacsek András neveinek beiktatását, az elhalt 
vidéki választmányi tag Dacsó Pál úr helyébe megválasztja 
Chabada József urat s meghagyja az iskolai tanácsnak, hogy 
a jövő évi közgyűlésen terjeszsze be, a nagymélt. vallás- s 
közoktatásügyi ministeriumhoz beadandó azon folyamod-
ványát, melyben tekintettel a lezárt mult évi számadásokra, 
valamint különösen a lyceum felső osztályaiban a görög 
nyelvet nem tanuló növendékek megszabott irányú tanítá-
sából eredő költségtöbbletre, a segély felemelését kérelmezi. 

A gyűlés második napja. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve felolvastatván 
hitelesíttetett. 

17. A tárgyalások megkezdése előtt elnöklő kerületi fel-
ügyelő úr meleg szavakban kifejezést ad azon hódolatteljes érzelmek-
nek, melyek őt és a gyűlés tagjait ő Felségének a királynak mai 
nevenapja alkalmából eltöltik. Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy hűségünket, szeretetünket és hódolatteljes ragaszkodásunkat a 
legjobb, legalkotmányosabb és legigazságosabb fejedelmünk iránt kifejez-
zük, a ki a legújabban is alkotmányos érzületének tanújelét adta, a midőn 
a mai viszonyok között jelentőséggel biró módon kijelentette, hogy 
valamint ő megtartja, azonképen másokkal is megtartatja hazánk tör-
vényeit. Adja Isten, hogy ő Felségének, királyunk és urunknak élete, 
a kiben egyházunk mély hódolattal jogai legfőbb védnökét tiszteli, 
mindnyájunk örömére és büszkeségére, az élet végső határáig meg 
legyen nyújtva. 

A kerületi közgyűlés elnöklő felügyelő urat követve, 
állva és kitörő lelkesedéssel fogadta a kerületi felügyelő úr 
szavait és felséges urunk és királyunk iránti hálás alatt-
valói hódolatát jegyzőkönyvbe rendeli foglalni. 

18. Áchim Ádám békési főesperes jelenti, hogy jelentését a kerü-
let népiskoláinak 1889—90-diki évéről, a statisztikai materiale nagy-
ságánál fogva, véglegesen még nem állíthatta egybe; a jegyzőkönyv 
nyomatásáig azonban készen és a jegyzőkönyvbe még fölvehető lesz. 
Jelenti, hogy a tanítás eredményei népiskoláinkban a lefolyt esztendő-
ben is kedvezőek voltak, a mi kivált az ifjúságnak a magyar nyelv-
ben való hazafias tanításáról áll, a mely örvendetesen halad. 
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19—20. Előterjeszti, hogy a Linder-féle olvasókönyv magas ára ellen 
panaszok érkeznek be, valamint irálya és egybeállítása ellen is. Kér 
intézkedést az ár leszállítására és az olvasókönyv uj kiadásának 
átvizsgálására nézve. 

A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a jelentésnek 
a magyar nyelv tanítására vonatkozó részét; elrendeli a 
benyújtandó jelentésnek a jegyzőkönyvbe való fölvételét és 
megbizza a kerület világi jegyzőjét, hogy a Hornyánszky 
Viktor kiadó czégnél a kerületi olvasókönyv árának leszál-
lítására tegyen lépést; az olvasókönyv uj kiadásának átvizs-
gálása az uj kiadás alkalmával fog elrendeltetni. 

19. Olvastatik az alsó tankerületi bizottság elnökének, Áchim 
Ádám főesperesnek véleményes jelentése a «pestmegyei ág. hitv. ev. 
tanítóegyesület» alapszabályairól, mely ezen alapszabályok helyben-
hagyását nem javasolja, minthogy az egyházi szervezetünkkel szerves 
összeköttetésbe hozva nincsen és az egyesület és az esperesség 
között folytonos súrlódásokra adna alkalmat. Kivánatos azonban, 
hogy minden esperesség kebelében a tanítók iskolakörönként confe-
rentiákat tartsanak, melyek mai egyházi szervezetünkkel, kivált az 
esperességekkel összhangba volnának hozandók. 

Tekintettel arra, hogy a tanítók conferentiáinak szervezése szük-
séges, de az esperességek hatáskörét és fenhatóságát is fenn kell 
tartani, és tekintettel arra, hogy a pestmegyei tanítóegyesület alap-
szabályai fölött a pestmegyei esperesség még nem határozott, és igv 
fölötte a kerület közgyűlése sem határozhat 

a közgyűlés utasítja a pestmegyei esperességet, hogy 
ezen alapszabályokkal tüzetesen foglalkozzék és határozatát 
ide terjeszsze fel, egyúttal utasítja az összes esperességeket, 
hogy a kebelükben felállítandó tanítóegyesületek mikénti 
szervezéséről a jövő közgyűlés elé javaslatokat terjesz-
szenek. 

20. Bemutattatik a tankönyvbiráló bizottságnak véleménye 
Veszelszky Pál pitvarosi tanítónak «Dejepis uhorska» czímü művé-
ről. A vélemény kapcsán jelenti a bizottság elnöke, hogy a szerző 
nála időközben szóval bejelentette, mikép eláll azon kérelmétől, hogy 
műve a kerületi tankönyvek közé fölvétessék. Kerületi felügyelő úr 
kérdésére jelenti továbbá, hogy e tankönyv csak Pitvarosan a szerző 
iskolájában használtatik. 

Elnöklő felügyelő úr indítványára 
a kerület közgyűlése kijelenti, hogy tekintettel arra, 

mikép a magyar történelmet a felsőbb osztályokban csak 
magyar nyelven lehet tanítani, a bemutatott könyv már ez 
okból sem vehető fel a kerületi tankönyvek sorába. Egy-
úttal felhívja a közgyűlés a főesperes urat, hogy ezen tan-
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könyv használatát a pitvarosi iskolában, illetve mindenütt21 
a hol taníttatik, szüntesse be. 

21. Elnöklő püspök-helyettes úr bemutatja Lakner Fülöp tanító-
nak «Deutsches Lesebuch» műve második kiadásának kéziratát, a 
szerzőnek azon kérelmével, hogy ezen olvasókönyv a kerületi tan-
könyvek sorába fölvétessék. 

Az olvasókönyv birálatra kiadatik a tankönyv-biráló 
bizottságnak. 

22. Bemutattatnak a vallás- és közoktatásügyi minister úrnak 
és egyéb hatóságoknak a lefolyt esztendőben a püspök úrhoz intézett 
következő leiratai: 

1. 1889. aug. 8. 33.631. sz. További eljárás végett megküldetik 
az ó-becsei ág. hitv. ev és ev. ref. egyesült egyházközség templom-
építésre államsegélyt kérő folyamodványa. 

2. 1889. aug. 10. 34.083 sz. Véleményes jelentés kéretik az ó-
becsei ág. hitv. ev. egyházközség felségfolyamodványára. 

3. 1889. aug. 16. 36,013. sz. Megküldetnek a statisztikai ívek az 
1889/90. tanév elején eszközlendő középiskolai beiratásokra vonat-
kozólag. 

4. 1889. aug. 25. 35,977. sz. Véleményes jelentés teendő a szt.-iváni 
ág. hitv. ev. egyházközség templomépítésre segélyt kérő felségfolya-
modványára. 

5. 1889. aug. 31. 35.176. sz. Kostea Sofron a tanítóságtól eltiltatik. 
6. 1889. szeptember 2. 36,626. sz. Beható nyilatkozat kéretik a 

deszpot-szent-iváni ev. egyházközség felségfolyamodványára. 
7. 1889. szept. 4. (távirat.) Kormányképviselőül Szarvasra Török 

Aurél helyett Gömöry Oszkár m. tanácsos küldetik. 
8.1889. szept. 6. 38,671. sz. Kiküldettek iskolalátogatásra : Gömöry 

Oszkár m. tanácsos a bpeti ág. hitv. ev. fő-; Hómann Ottó főigazgató 
az aszódi al-; Spitkó Lajos helyettes főigazgató a selmeczbányai fő-
és beszterczebányai al-gymnasiumokhoz. 

9. 1889. szept. 7. 37,840. sz. Utasitás Benedek Sándor ev. ref. ének-
vezér s volt tanító elveszett oklevelére vonatkozólag. 

10. 1889. szept. 7. 31,393. sz. A dr. Török Aurél helyett dr. Gömöry 
Oszkár m. tanácsosnak kiküldetéséről szóló távirat megerősítése. 

11. 1889. szept. 9. 32.537. sz. Értesítés a pécsi tankerületi kir. 
főigazgatóság székhelyének Pécsről Székes-Fehérvárra történt áthe-
lveztetéséről. 

12. 1889. szept. 16. 39.963. sz. Elrendeltetik, hogy az izraelita 
tanulók vallásának megjelölésénél kizárólag az «izraelita» elnevezés 
használtassék. 

13. 1889. szept. 19. 48,629/1888. sz.-hoz. Elrendeltetik, a német 
nyelv tüzetesebb és behatóbb tanítása. 

14. 1889. szept. 25. 40,323. sz. Megküldetik a történelmi és 
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22. irodalmi tanitáshoz szükséges szemlélhető eszközök beszerzése ügyé-
ben kibocsátott rendelet másolata. 

15. 1889. szept. 26. 40,975. sz. Klaar Fülöp budapesti ág. 
ev. hitv. segédlelkésznek a honvédségnél viselt segédlelkészi rangfo-
kozatáról történt lemondása a m. kir. honvédelmi miniszter által el-
fogadtatott. 

16. 1889. szept. 27-én. 2059. ein. sz. Ajánltatik az orsz. m. kir. 
statistikai hivatal által szerkesztett «Magyarország tiszti czím és név-
tára» cz. munka 1890. évi folyama. 

17. 1889. jul. 24. 4000/1889. sz. Orsz. m. kir statistikai hiv. 
Kéretnek á czimtári adatok az 1890-ki «Magyarország tiszti czim és 
névtárá»-hoz. 

18. 1889. okt. 3-án. 38,529. sz. Hirdetmény a családi értesitések 
bélyegkötelezettsége tárgyában. 

Hirdetmény. 

A «családi értesítések» bélyegkötelezettsége tárgyában fölmerült 
kételyek alkalmából a törvényhatóságok, bíróságok és az említett 
okiratokat kiállító lelkészek tájékoztatása végett kijelentetik, hogy a 
«családi értesítések», mint összesített anyakönyvi kivonatok, a pénz-
ügyi törvények és szabályok 14-ik füzetében foglalt illetékszabás 6-ik 
tételszámának «jegyzete» értelmében, törvényszerűen annyiszor igény-
lik az 50 krnvi bélyegjegyet, a hány születési (keresztelési), esketési 
vagy halálozási eset tanusíttatik azokban. 

Kivételnek csupán a következő esetekben van helye: 
I. a) A katona-kötelezettség alól leendő fölmentés iránti fölszó-

lalási kérvényekhez; 
b) a hadseregből való elbocsátást — törvényen alapuló indokok 

beálltával — szorgalmazó beadványokhoz; 
c) a szabadságolt katonáknak nősülési engedély kieszközlése 

iránti folyamodványaihoz, - • a katonai hatóságok kívánalma folytán 
csatolandó s csak a jelzett czélokra szükséges «családi értesítések» 
bélyegmentesen állíthatók ki. 

Mulhatatlanúl megkívántatik azonban, hogy ezen bélyegmentes 
«értesítések»-en azon czél, melyre kiállíttatnak, valamint az illető fél 
neve följegyeztessék. 

II. Azon «családi értesítések», melyek 
a) a katonakötelezett, de még be nem sorozott egyének által 

nősülési engedély kieszközlése; 
b) a tényleges hadszolgálatban lévő egyének által szabadságol-

tatás, vagy a hadseregből törvényen alapuló indok nélkül leendő 
elbocsátás iránti folyamodványokhoz csatolandók, végre azok, melyek 

c) a bíróság által a katona-kötelezettek hagyatéki tárgyalásainál 
a családi viszonyok előtüntetése végett bekivántatnak, tekintet nélkül 
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az azokban foglalt születési (keresztelési), esketési és halálozási esetek 22. 
számára, ívenként csak 50 krnyi bélyegilleték alá esnek. 

Magától értetvén, hogy az itt felsorolt kivételek a m. kir. honvéd-
ségre is kiterjednek. 

(Magyarországi törvények és rendeletek tára 1868. évfolyam 117. sz. 
516. lapon). 

Budapest, 1875. deczember 24-én. 
A m. kir. pénsügyministerium. 

A másolat hiteléül: R e p s e r , irodatiszt. 

19. 1890. okt. 5. 2164. ein. sz. Utasitás a közszolgálat érdekében 
nélkülözhetlen és népfelkelési kötelezettségben álló egyéneknek a tett-
leges szolgálat alóli ideiglenes felmentését tárgyazó beadványok szer-
kesztése tekintetében. 

20. 1889. okt. 8. 42,694. sz Kovács Dániel felsőlehotai ág. hitv. 
ev. lelkész honvéd-segédlelkészi rangfokozatáról leköszönvén, neki a 
honvédlelkészi egyenruha viselése meg nem engedtetik. 

21. 1889. okt. 11. 44.709. sz. Kéretnek a püspök úr fönható-
sága alatt álló középiskolák 1888/9. tanévi értesítői 3—3 példányban. 

22. 1889. okt. 12. Orsz. m. kir. stat. hiv. 9708/1889. sz. Megkül-
detnek az 1889-iki népmozgalmi adatok fölvételére szolgáló füzetek 
330 példányban. 

23. 1889. okt. 15. 42,705. sz. Glós Sámuel és neje vitás ügyé-
ben beküldött ügyiratokra kéretik véleményes jelentés. 

24. 1889. okt. 15. 2274. ein. sz. Kéretnek kimerítő életrajzi adatok 
id. Jeszenszky Károly mezőberénvi ág. ev. lelkészre vonatkozólag. 

25. 1889. okt. 17. Selmeczi ev. ker. lyceum igazgatósága. Meg-
küldetik az isk. tanács 96-ik ülésének a számadásokról szóló jegyző-
könyve, mely a minisztériumhoz felterjesztendő. 

26. 1889. okt. 19. 411. ein. sz. A kir. tanfelügyelők működését 
kijelölő szabályrendelet oly kéréssel küldetik meg, hogy erről az illető 
iskolák és iskolai hatóságok értesitessenek. 

27. 1889. okt. 22. 45,887/89. sz. Megküldetnek a Szabó Lajos 
születési anyakönyvi lapjának kiigazítása tárgyában kelt felterjesztés 
csatolmányai oly kérelemmel, hogy az ügy bevégzéséről az összes ira-
tok csatolása mellett jelentés tétessék. 

28. 1889. okt. 28. 46.504. sz. Megküldetett az Ő csász. és ap. 
kir. Felsége által az ó-becsei ev. egyházközségnek adományozott 150 frt. 
Kéretik az illető községnek az összeg átvételét tanúsító két példány 
ban kiállítandó nyugtája. 

29. 1889. okt. 28. 46.593. sz. Megküldetett az Ő csász. és ap. 
kir. Felsége által a szentiványi ág. ev. egyházközségnek adományozott 
100 frt. Kéretik az illető községnek az összeg átvételét tanúsító 2 pél-
dányban kiállítandó bélyegtelen nyugtája. 

4 
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22. 30. 1889. okt. 28. 46,937. sz. Véleményes jelentés kéretik a pe-
röcsényi ág. ev. egyházközség felségfolyamodványára. 

31. 1889. okt. 31. 44,554. sz. Megküldetik Szászky Mihály 
vanyarczi lakos kivételes nősülési ügyéhez kiállitott és visszakérőleg 
megküldött családi értesítője, melynek szabályszerűtlen bélyegjegygyei 
történt fölterjesztése folytán a családi értesítők bélyegilletékét tár-
gyazó körrendelet szerint kell intézkedni ezentúl. 

32. 1889. okt. 31. 47,651. sz. Megküldetik Pétery Gyula tanárje-
lölt érettségi bizonyitvány-másodlat kiállítását kérő folyamodványa, 
elintézés végett. 

33. 1889. nov. 1. 47,627. sz. Szemján János családi értesítőjére 
50 kros bélyeg helyett 2 frt 50 kros alkalmaztatván, ezentúl történő 
azonos esetekre nézve megküldetik (visszakérőleg) az 1889. évi okt. 
3-án kelt 38,529. sz. körintézvény. 

34. 1889. nov. 2. 47,128. sz. Nyilatkozat kéretik, váljon a Glos 
Sámuel egyházi tartozások czimén vitatott ügye az egyházi bíróság-
hoz tartozik-e vagy sem? 

35. 1889. nov. 4. 48,967. sz. Az italmérési jog megváltása következ-
tében sok épület, mely e jog gyakorlására használtatott, erre fölöslegessé 
válván, ajánltatik, a hol szükséges, az ilyenek megszerzése iskolának. 

36. 1889. nov. 6. 48,960. sz. Meinhardt József a szarvasi ág. 
ev. főgymnasium VI. osztályába, mint ismétlő fölvehetőnek nyilváníttatik. 

37. 1889. nov. 9. 41,140. sz. A békés-csabai ág. ev. gymnasium 
építkezése költségeihez az állam nem járulhat segélylyel. 

38. 1889. nov. 9. 49,692. sz. Kovács Szegény György családi 
értesítőjére 50 kros bélyeg helyett 3 forintos használtatván, az illető 
lelkész az 1889. évi okt. 3-án kelt 38,529. sz. körrendelet figyelembe 
vételére utasítandó. 

39. 1889. nov. 13. 2497. ein. sz. Véleményes nyilatkozat kére-
tik Kemény Pál mezőberényi tanító személyiségéről társadalmi s poli-
tikai magatartásáról és szerzett érdemeiről, a nevezett tanító legfelsőbb 
kitüntetését czélzó javaslat elintézése czéljából. 

40. 1889. nov. 9. 31,737. sz. A hitoktatás tárgyában kiadott 
4519/1889. számú intézkedés az állami felsőbb leányiskolák hit-
oktatóira is kiterjesztetik. 

41. 1889. nov. 2463. sz. Kéretik a ker. tanintézetek azon tanítói-
nak és tanárainak névjegyzéke, kiknek fölmentését a katonai szol-
gálattétel alól mozgósítás esetén az illető tanintézetek érdeke múlha-
tatlanul megkívánja. 

42. 1889. nov. 16. Orsz. m. kir. stat. hivatal 9941. sz. Kefe-
levonat küldetik a legújabb változások bejegyzése miatt. 

43. 1889. nov. 18. 48,987. sz. A soproni Csöndes-féle tan- és 
nevelő-intézetnek a gymn. hat osztályára szóló nyilvánossági jog az 
1889—90. tanévre is megadatott. 

44. 1889. nov. 18. 44,309. sz. A budapesti orsz. rabbiképző 
intézet I. osztálya csak a IV-ik, II. osztálya csak az V-dik, III. osz-
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tálya csak a VI-dik, IV. osztálya csak a VII-ik gymnasiumi osztálylval 22. 
vétessék egyenértékűnek; azaz a nevezett intézetből a gymnasiumba 
való átlépés eme rendelet értelmében történhetik. 

45. 1889. nov. 19. 42,774. sz. Hulyak Sándor tanuló az ország 
összes középiskoláiból kizáratik. 

46. 1889. nov. 19. 50,557. sz. Megküldetett az Ő csász. és ap. 
kir. Felsége által az ipolyveczei ág. hitv. ev. hitközségnek engedélyezett 
100 frt, kéretik az ezen összeg átvételét jelző két példányban kiállí-
tandó bélyegtelen nyugta. 

47. 1889. nov. 20. 50,604. sz. Máj Dávid faz ország összes 
középiskoláiból kizáratott. 

48. 1889. nov. 20. 47,076. sz. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministertől: 

Méltóságos és főtiszteletű Püspök úr! 

Mivel a véderőről szóló 1889. VI. t.-cz. némely újabb intézke-
kedései, nevezetesen ennek 7. §-a következtében a védkötelezettség 
szempontjából a nősülés tekintetében nehézségek fölmerültek, szük-
ségesnek tartom méltóságod becses tudomására hozni a m. kir. hon-
védelmi ministerium f. évi 28,290. sz. a. átiratának érdemleges részét, 
melyben egy fölmerült és gyakran felmerülhető eset tekintetében a 
lelkészkedő papság részletes utasítást nyer. 

Fölvetették ugyanis a következő kérdéseket: 
1-ször: vájjon a tényleg harmadszor állításon volt és 22-dik 

életévöket betöltött egyének megeskethetők-e ? továbbá 
2-szor: vájjon tartozik-e az eskető lelkész tekintettel lenni arra, 

hogy esetleg a negyedik korosztály vagyis a 24-ik életévökben levő 
egyének is állítás alá vonhatók; — s végre 

3-szor: vájjon azokkal szemben, kik tényleg már harmadszor 
voltak állításon, de jelenben csak a második korosztályban vannak, 
a házasságnál minő elj aras alkalmaztassák. 

Ezen három kérdésre a m. kir. honvédelmi ministerium fent-
idézett átiratában következőképen nyilatkozik: 

Mindenekelőtt előre kell bocsátanom, hogy a véderőről szóló s 
folyó évi április 13-án életbelépett 1889. évi VI. t.-cz. 50-dik szakasza 
értelmében «a nősülés, a hadköteles kor előtt, és a harmadik kor-
osztályból való kilépés előtt nincsen megengedve. Kivétetnek azok, 
a kik az ujonczállűásnál töröltettek vagy a harmadik korosztály-
ban be nem soroztattak.» 

Továbbá megjegyzem, hogy az állítási kötelezettség azon év 
januárius hava l-jével kezdődik, a melyben a védköteles életének 
21-dik évét betölti és az állítási kötelezettség — annak törvény-
szerű teljesítése esetében — azon év deczember 31-ével végződik, 

4* 
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22. melyben az állításra kötelezett életének 23-dik évét betölti, a mikor 
is az a harmadik korosztályból kilép. 

Az ujonczállításra (sorozásra) évenként három korosztály hiva-
tik fel. 

Az ugyanazon évi januárius l-jétől fogva deczember 31-ig szü-
letett finembeli egyének együttvéve egy korosztályt képeznek, a mely 
a születési év szerint a legifjabbtól kezdve I., II. és III. korosztály 
névvel jelöltetik. 

Ezeknek előrebocsátása után a fentebb érintett első s harma-
dik lényegükben teljesen azonos kérdéseket illetőleg, hogy t. i. a 
tényleg már harmadszor állításon volt és 22-dik életévöket már betöl-
tött, vagyis jelenben az uj védtörvény értelmében csak a második 
korosztályban álló védkötelesek megeskethetők-e? és ezekkel szem-
ben mily eljárás alkalmaztassák? válaszoltatik, hogy ezen egyének, 
mint olyanok, a kik a folyó 1889-dik évben még csakis a második 
korosztályban állanak, kivételes engedély nélkül meg nem nősül-
hetnek, illetőleg össze nem eskethetők, kivévén ezek közül az uj 
védtörvényi utasítás 19. szakasza 1. pontjának második bekezdésé-
ben felsorolt kivételek alá tartozókat, vagyis azokat, a kik az ujoncz-
állításnál fegyverképteleneknek vagy törlendőknek nyilváníttattak. 

A mi pedig az elől érintett második azon kérdést illeti, vájjon 
tartozik-e az eskető lelkész tekintettel lenni arra, hogy a negyedik 
korosztály vagyis a 24-dik életévökben levő egyének is esetleg állítás 
alá vonhatók, megjegyzem, hogy miután a véderőről szóló 1889-dik 
évi VI. törvényczikk a negyedik korosztály felhivása iránt nem ren-
delkezik, az ez iránt tett kérdés magától elesik. 

Tisztelettel megkeresem méltóságodat, méltóztassék a joghatósága 
alatt álló lelkészkedő papsággal tudomás és miheztartás végett ezen 
utasításokat közölni. 

Budapest, 1889. évi november hó 20-án. 
Gr. Csáky. 

49. 1889. decz. 5. 54,020. sz. Kérdés intéztetik az iránt vájjon 
deczember havában lesz-e egyátalán s ha lesz, hol és mely napon 
fog tartatni az egyházkerületben érettségi vizsgálat. 

50. 1889. nov. 21. 51,194. sz. Az 1889. évi 4750 frtnyi állam-
segélyre vonatkozó számadás, helyesnek találtatván, a nyilvántartás-
ból töröltetett. 

51. 1889. decz. 6. 42,045. sz. A Hartleben, Hölcl és Felkl czégek 
által Bécsben és Prágában kiadott 5 térkép 1 földgömb hamis adataik 
miatt az összes hazai iskolákból kitiltattak. 

52. 1889. decz. 9. 2659. ein. sz. Ajánltatik a «Magyarország 
tiszti czim és névtára». 

53. 1889. decz. 6. 53,048. sz. Véleményes jelentés kéretik a tót 
lehotai ág. ev. egyh. község felségfolyamodványát illetőleg. 

54. 1889. decz. 11. 1439. ein. sz. Utasítás az iránt, hogy a 



53 

tanárok és tanulók, ha a dr. Kállai Adolf karlsbadi fürdőorvos által 2 
eszközölt kedvezmények- s engedményekben részesülni óhajtanak, ez 
iránt ne a nevezett orvoshoz, hanem a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez folyamodjanak. 

55. 1889. decz. 13. 52,842. sz. Nyilatkozat kéretik a bánki ág. 
hitv. ev. egyházközség felségfolyamodványát illetőleg. 

56. 1889. decz. 13. 2705. ein. sz. Fölszólítás az iránt, hogy az 
egyes hatóságok és intézetek a szokásos újévi üdvözleteiket meg-
váltva jótékony czélokat mozdítsanak elő. 

57. 1889. decz. 16. 31,752. sz. A méhészet tanítása érdekében 
megteendők a szükséges intézkedések, különösen a tanítóképzőkben. 

58. 1889. decz. 17. 48,991. sz. A tanév végéig meghosszabbít-
tatik a határidő, a melyen belől az aszódi gymnasium tornacsarno-
kot s rajztermet tartozik berendezni, bekivántatik továbbá Dévény 
József tanár tanárképesítő oklevele. 

59. 1889. decz. 19. 55,834. sz. A Kovács Szegény György csabai 
lakos túlbélyegzett családi értesítője vísszakérőleg küldetik meg oly 
felhivással, hogy az ezen ügyben történt intézkedésekről a minisz-
térium értesítessék. 

60. 1889. decz. 19. 55,832. sz. Utasítás a Szemjan János családi 
értesítőjén történt túlbélyegzést illetőleg. 

61. 1889. decz. 21. 56,557. sz. Az újpesti ev. hitközségnek meg-
engedtetik, hogy egyházi épülete vételárának fedezésére az ország 
egész területén, azonban csak saját hitsorsosai közt 6 hónapig könyör-
adományokat gyűjthessen. 

62. 1889. decz. 21. 56,461. sz. Megküldetik Mikién Miklós egy-
házi adó megfizetése alól való fölmentését kérelmező folyamodványa. 

63. 1889. decz. 24. 57,145. sz. Értesítés Matter Jakab és özv. 
Matter Fülöpné jegyeseknek, a köztük levő másodfokú sógorságból 
származó házassági akadály alól történt fölmentéséről. 

64. 1889. decz. 24. 57,168/89. sz. Véleményes jelentés kéretik 
a tápiószelei ág. h. ev. egyházközség felségfolyamodványát illetőleg. 

65. 1889. decz. 28. 57,402. sz. Pályázat a Bésán-féle 100 frtos 
ösztöndíjra s kéretik a kisebb illetményt! Bésán-féle ösztöndíjasok 
közül a legérdemesebbet pártoló javaslat beterjesztése. 

66. 1889. decz. 30. 2868. ein. sz. Megküldetik a közoktatás álla-
potáról szóló XVIII. miniszteri jelentés. 

67. 1889. decz. 30. 55,681. sz. Elrendeltetik a «Néptanítók Lapja» 
számainak gondos gyűjtése, beköttetése az év végén s a leltárba való 
fölvétele mellett annak az isk. könyvtárba elhelyezése. 
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1890. 

68. 1890. jan. 2. 53,956/89. sz. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministertől: 

Méltóságos és főtiszteletű Püspök úr! 

Előfordult azon eset, hogy egy hadkötelezett egyén részére a 
kivételes nősülési engedély kieszközlése czéljából kiállított családi 
értesítés nem az illetéki díjjegyzék 6. tételéhez tartozó jegyzet 2-dik 
bekezdésében megállapított 50 kr., hanem ezen jegyzet első bekezdése 
értelmében járó nagyobb illetékmérvnek megfelelő bélyeggel láttatott 
el s pedig azért, mert az illető lelkész az idézett jegyzet második 
bekezdésében foglalt határozatokat a hadköteles kort még el nem ért 
egyénekre alkalmazhatóknak nem vélte. 

A bélyegtörvény említett határozatának ilyen értelmezése hely-
telen, mert az a kitétel: «katonakötelezett, de még be nem sorozott 
egyének» vonatkozik úgy azokra az egyénekre, a kik már az állítás 
köteles korban állanak, mint azokra is, a kik ezen kort még el 
nem érték. 

Minélfogva van szerencsém méltóságodat hivatkozással az 1876. 
évi 123. sz. a. kelt itteni körintézvényre és 1889. évi 38,529. sz. a. 
kelt megkeresésemre felkérni, hogy hasonló szabálytalanság elkerülése 
végett az előadottak értelmében az anyakönyvek vezetésével meg-
bizott lelkészeket kellően értesíteni szíveskedjék. 

Budapest, 1890. évi január hó 2-án. 
A minister meghagyásából: 

Gömöry Oszkár, min. tanácsos. 

69. 1890. jan. 9. 549. sz. Karabin András és Csernik Lipták 
Anna jegyesek a közöttük lévő másodfokú vérrokonságból származó 
házassági akadály alól felmentettek. 

70. 1890. jan. 9. 57,729/1889. sz. Beható nyilatkozat kéretik a 
surány-terényi ág. hitv. ev. egyházközség felségfolyamodványát illetőleg. 

71. 1890. jan. 10. Orsz. m. kir. stat. hivatal 193/1890. sz. Érte-
sítés kéretik a kerületben ujabban fölmerült változásokról. 

72. 1890. jan. 10. 28. sz. Intézkedés teendő a Viczian János 
családi értesítőjén történt túlbélyegzést illetőleg s az eljárásról jelentés 
kéretik. 

73. 1890. jan. 11. 55. ein. sz. Kemény Ödön és Kiiment Lajos 
szabadságolt állományú honvéd segédlelkészeknek a honvédség köteléké-
ből történt elbocsáttatása. 

74. 1890. jan. 13. 1582. sz. Véleményes jelentés kéretik a béri 
ág. hitv. ev. egyházközség felségfolyamodványát illetőleg. 
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75. 1890. jan. 15. 1758. sz. Hoffmann Keresztély és Schmidt  
Margit jegyesek dispenzáltattak. 

76. 1890. jan. 17. 2068. sz. Értesítés Okolicsányi József és 
Vladár Vilma jegyesek dispensatiójáról. 

77. 1890. jan. 18. 1863. sz. Megküldetik a despot-szent-iváni 
ág. hitv. ev. hitközségnek a 100 frtos felségadomány s kéretik az 
összeg átvételét tanúsító s két példányban kiállítandó nyugtató. 

78. 1890. jan 20. 3245. sz. Utasítás a népoktatási összes tan-
intézeteknél rendszeresített tanítói állomások számának és minden 
egyes állomással egybekötött javadalom mennyiségének pontos kitün-
tetését illetőleg. Az e czélra szolgáló nyomtatványok legkésőbb f. é. 
febr. 20-ig küldendők meg az illető megyei tanfelügyelőnek. 

79. 1890. jan. 20. 482. sz. Ajánltatik Lendvay Benő «Huszonöt 
év Márkusfalva életéből» czímű munkája. 

80. 1890. jan. 20. 3245. sz. Ugyanaz, mint a jan. 20-ki 3545. sz. 
81. 1890. jan. 22. 2433. sz. Értesítés Basavert Tibold és Bender  

Krisztina jegyesek dispensatiójáról. 
82. 1890. jan. 22. 2431. sz. Értesítés Braun Dániel és Ecker  

Katalin jegyesek dispensatiójáról. 
83. 1890. jan. 22. 2432. sz. Értesítés Gubik Pál és özv. Gubik 

Mátyásné szül. Mráz Anna jegyesek dispensáltatásáról. 
84. 1890. jan. 22. 2470. sz. Pazucha Márton és Kupecz Ilona 

dispensáltattak. 
85. 1890. jan. 24. 889. sz. Sepeczán Milivoj volt III. oszt. reál-

isk. tanuló az ország összes tanintézeteiből kizáratott. 
86. 1890. jan. 25. 3405. sz. Megküldetik a tótlehotai egyház-

községnek engedményezett 100 frtnyi felségadomány, az összeg átvé-
teléről szóló két példányban kiállítandó nyugta ellenében. 

87. 1890. j a n . 27. 3326. sz. Pályázat hirdetendő a Kronheim  
Pál-féle 200 frtos ösztöndíjra. 

88. 1890. jan. 31. 2791/89. ein. sz. Ajánltatik a «Paedagogium»  
czímű havi folyóirat. 

89. 1890. febr. 5. 5483. sz. Véleményes nyilatkozat kéretik Király-
mezei Béla magánvizsgálati engedélyét illetőleg. 

90. 1890. febr. 6. 10,657/1889. sz. Kérdés intéztetik Marossy 
Sándor főgymn. tanár fegyelmi ügyében. 

91. 1890. febr. 7. 4514. sz. Andó András és Hrabovszki Varga 
Mária dispensáltattak. 

92. 1890. febr. 13. 1617. sz. Kérelem az iránt, hogy a felekezeti 
könyvtárban netalán előforduló zenetörténelmi adatok Hanslick és 
Adler egyet, tanárok rendelkezésére bocsáttassanak. 

93. 1899. febr. 16. 3565. sz. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministertől: 

Ismételten fordultak elő oly esetek, hogy izraeliták, kik valamely 
keresztény vallásra tértek át vagyis megkeresztelkedtek, utóbb ismét 
izraelitáknak adták ki magokat s az izr. anyakönyvvezetőtől kivett 
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eredeti születési anyakönyvi kivonattal egyes rabbikat és izr. bitköz-
ségeket tévedésbe ejtettek nemcsak, hanem az is megtörtént, hogy ily 
anyakönyvi kivonat alapján az illető izr. ritus szerint házasságra 
egybeadatott. 

Hasonló visszaélések megakadályozása czéljából, van szerencsém 
fölkérni a főtiszt. Főhatóságot, méltóztassék a hatósága alatt álló 
lelkészkedő papságot utasítani, hogy izraeliták megkeresztelésénél 
jövőre mindenkor a következő módon járjanak el: 

Ha izraelita a keresztséget kivánja felvenni, legelőször mutasson 
fel, vagy az izr. anyakönyvekben szükségessé váló utólagos bejegyzé-
sek szabályozása tárgyában 1889. évi márczius 6-án 10,442. sz. a. 
kiadott körrendeletemben előirt módon szerezzen be hiteles anya-
könyvi kivonatot születéséről. 

A mint a keresztelés megtörtént, a keresztény lelkész vezesse 
a keresztelés tényét, helyét és idejét az izr. anyakönyvi kivonatra s 
az így helyesbített anyakönyvi kivonatot tegye át hivatalból és haladék 
nélkül azon megye alispánjához vagy törvényhatósági joggal biró 
város polgármesteréhez, melynek területén azon izr. anyakönyvvezető 
működik, ki a keresztelés alapjául szolgált anyakönyvi kivonatot 
kiállította volt. 

A törvényhatóság a helyesbített anyakönyvi kivonatot megfelélő 
utasítás mellett az illető izr. anyakönyvvezetőnek kiadván, az utóbbi 
köteles a keresztelés tényét és idejét saját anyakönyvében a meg-
felelő bejegyzési tétel «Jegyzet» rovata alatt följegyezni, ennek meg-
történtét a hozzáérkezett eredeti anyakönyvi kivonaton tanúsítani s 
azt a törvényhatóság első tisztviselőjéhez rögtön megküldeni a keresztelő 
lelkészhez leendő visszaszolgáltatás végett, ki is az újonnan keresztelt 
részére keresztelési anyakönyvi kivonatot csakis akkor lesz jogosítva 
kiállítani, ha az izraelita anyakönyvvezető által leirt módon láttamo-
zott születési anyakönyvi kivonat kezéhez visszakerült s megőrzés 
végett levéltárában letétetett. 

Budapest, 1890. február 16. 
Gr. Csáky. 

94. 1890. febr. 17. 486. ein. sz. Megküldetik a tanárok és taní-
tók mellékfoglalkozása tárgyában kibocsátott rendelet másolata. 

95. 1890. febr. 19. Megküldetik a Jeszenszky Károlynak ő Fel-
sége által adományozott arany érdemkereszt az aláírandó térítvény 
visszakérése mellett. 

96. 1890. febr. 22. Cs. kir. VI. had testparancsnokság. 1233. sz. 
Poputh Győző II. osztályú tábori lelkészszé neveztetett ki a tar-
talékban. 

97. 1890. febr. 22. 490. ein. sz. Utasítás a levélpostai küldemé-
nyek föladását, czímezését s csomagolását illetőleg. 

98. 1890. febr. 24. 8112. sz. Megküldetik a tápió-szelei ág. hitv. 
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ev. egyházközségnek ő Felsége által adományozott 200 frt, az ezen 2 
összeg átvételét jelző 2 drb bélyegtelen nyugta ellenében. 

99. 1890. febr. 25. 530,155. sz. Megküldetik az izraelita tanulók-
nak szombati napokon való irás és rajzolás alóli fölmentésénél alkal-
mazandó eljárásra vonatkozó rendelet másolata. 

100. 1890. febr. 28. 9124. sz. Utasítás némely kötvények bevál-
tására nézve megfelelő intézkedések megtétele iránt. 

101. 1890. márcz. 6. 6038. sz. Utasítás az iránt, hogy az anya-
könyvvezető lelkészek a közigazgatási hatóságok megkeresésére gyor-
san és behatóan nyilatkozzanak. 

102. 1890. márcz. 6. 10,220. sz. Özv. Ambrus János és özv. 
Pálinkás Jánosné dispensáltattak. 

103. 1890. márcz. 10. sz. Visszaküldetik a béri ev. egyház-
község felségfolyamodványa. 

104. 1890. márcz. 11. 26,833. sz. Kitöltés végett megküldetnek 
a tornatanítás állapotára vonatkozó rovatos ivek. 

105. 1890. márcz. 14. 9843. sz. Sármir János a selmeczi ev. 
lyczeumhoz róm. kath. hitoktatóul elfogadtatott. 

106. 1890. márcz. 14. 10,272. sz. Puchmann Jenő volt III. o. t. 
az ország középiskoláiból kizáratott. 

107. 1890. márcz. 15. 11,218. sz. Princz Ágoston r. kath. tanító 
két évi börtönre, 4 évi hivatalvesztésre s polit. jogai gyakorlatának 
felfüggesztésére Ítéltetett. 

108. 1890. márcz. 17. 8277. sz. Királymezei Béla tanuló a sel-
meczi ág. hitv. ev. főgymnasium V. és VI. osztályából magánvizsgá-
latot tehet. 

109. 1890. márcz. 18. Csász. kir. VI. hadtestparancsnokság 
1791. sz. Droba Dániel II. osztályú tábori pappá neveztetett ki a tar-
taléknál. 

110. 1890. márcz. 18. 12,816. sz. Megküldetik Nógrádmegye 
közigazgatási bizottságának a bányai kerületi perrendtartást kérelmező 
fölterjesztése. 

111. 1890. márcz. 20. 729. ein. sz. Intézkedés az «A mi had-
seregünk» cz. munka terjesztésére nézve. 

112. 1890. márcz. 22. 13,689. sz. Megküldetik a Ludovica Aka-
démia tisztképző tanfolyamában 1890—91-ben betöltendő helyekre 
vonatkozó pályázat. 

113. 1890. márcz. 22. 13,870. sz. Megküldetik a csász. kir. 
közös hadügyminisztérium pályázati hirdetménye a katonai nevelő 
s képzőintézetek s a katonatiszti leánynevelő intézetekben az 1890—91. 
tanév kezdetétől betöltendő katonai, kincstári s alapítványi helyekre. 

114. 1890. márcz. 22. 13,688. sz. Megküldetik a magy. kir. 
honvédelmi minisztérium pályázati hirdetménye a katonai nevelő 
intézetekben az 1890—91. tanév kezdetével betöltendő magyar ala-
pítványi helyekre vonatkozólag. 
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115. 1890. márcz. 27. 11,948. sz. Ajánltatnak a «Méhészeti 
Lapok». 

116. 1890. márcz. 27. 10,086. sz. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir, ministertől : 

Az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-a világosan és félreérthetetlenül a 
vegyes házasságokból származó gyermekek tekintetében akként intéz-
kedik, hogy ezek nem szerint követik a szülők vallását, kijelentvén 
egyúttal, hogy ezen törvénynyel ellenkező bármely szerződés, térít-
vény vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen és semmi esetben sem 
birhat jogerővel. 

A törvény ezen félremagyarázhatatlan intézkedése daczára szá-
mos eset fordult elő folyton, melyekben ker. lelkész oly gyermeket is 
megkeresztelt, illetve megkeresztel, ki a törvény ezen rendelkezése 
szerint más hitvalláshoz tartozik. Habár ezen eljárás teljesen meg 
nem felel az idézett törvény intentiójának, mégis fölmerülhet oly eset, 
melyben ilyen ténykedés a szülők határozott kívánsága vagy a helyi 
viszonyok és egyéb körülmények miatt indokoltnak látszik, annál is 
inkább, mert a kir. Curia már ismételten az 1879. XL. t.-cz. 53. 
§-ának, mely az 1868. LIII. törvényczikkel szoros kapcsolatban áll, 
oly birói magyarázatot adott, mely szerint maga a keresztelés ténye, 
még ha az 1868. LIII. t.-cz. intézkedései ellenére oly gyermekre vonat-
kozik, ki nemét tekintve, a törvény értelmében más hitvalláshoz tar-
tozik, nem képez büntetendő cselekményt, mivel a keresztelés ténye 
egymagában nem praejudicál a törvény rendelkezésének. 

De mindamellett fennáll az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-a, melynek intéz-
kedése teljesen illusoriussá válik, ha rendelkezése nem foganatosítta-
tik, illetve, ha^a vegyes házasságból származott gyermekek nemük 
szerint nem követik szülőik vallását. Ezen czélra pedig múlhatatlanul 
szükséges, hogy az illető hitvallás lelkésze, ha már a keresztelés 
tényét maga nem végzi, legalább a keresztelési bizonylat megküldése 
által ennek a saját anyakönyvébe való följegyeztetése és későbbi 
intézkedés és nyilvántartás czéljából nem szerez tudomást. 

Hivatali elődöm még 1884. julius 11-én 24,727. számú köriratá-
ban az iránt intézkedett, hogy mindannyiszor a lelkész oly gyermeket, 
ki a törvény rendelkezése szerint más hitvalláshoz tartozik, bármely 
okból megkeresztel, a keresztelési bizonylatot anyakönyvezés végett 
az illetékes lelkészhez a ténykedés után legfeljebb nyolcz nap alatt 
áttenni az 1879. XL. t.-cz. 53. §-ában megszabott büntetés terhe 
alatt, el ne mulaszsza. 

Mivel azonban egyrészt a fennemlített közbejött birói magyará-
zat következtében ezen intézkedés alapja megváltozott és így maga 
ezen intézkedés nagy részben tárgytalanná vált; másrészt pedig az 
anyakönyvvezetés körül fölmerült sűrű panaszok orvoslást igényelnek, 
azért szükségesnek véltem a minist.ertanács megállapodásai értelmé-
ben egy az összes törvényesen bevett keresztyén hitvallások anya-
könyvvezető lelkészeit egyaránt kötelező rendeletet kibocsátani, melyet 
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egyidejűleg az összes törvényhatóságoknak is megküldök, és melyet 2 
a következőkben van szerencsém főtiszt. Főhatóságnak is tisztelettel 
megküldeni, sürgősen megkeresvén a főtiszt. Főhatóságot, méltóztas-
sék az egyházi joghatósága alatt álló anyakönyvvezető lelkészeket 
szigorúan oda utasítani, hogy a szóban forgó ügy szabályozására 
szükségesnek mutatkozott jelen rendeletemhez szorosan és pontosan 
alkalmazkodva különösen nekik meghagyni, hogy : 

1. Mindannyiszor, valahányszor a lelkészek bármely okból oly 
gyermeket megkeresztelnek, ki az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ának rendel-
kezése szerint más hitvalláshoz tartozik, minden további megkeresés 
bevárása nélkül a ténykedés napját közvetetlenül követő nyolcz nap 
leforgása alatt a keresztelési bizonylatot, az illetékes lelkésznek térti 
vevénv vagy kézbesítési könyv mellett hivatalból átküldeni tartoznak, 
tekintet nélkül minden bármely oldalról jövő intézkedésre vagy 
kivánatra. 

2. Valahányszor bármely lelkész ilynemű itt körülirt ténykedést 
saját anyakönyvében följegyzett, a keresztelési bizonylatnak az előző 
pontban meghatározott átküldetése előtt úgy magán a keresztelési 
bizonylaton, mint a saját anyakönyvében a megfelelő helyen a «jegy-
zet-észrevétel» (observatio-animadversio) rovatban mulhatlanul föl-
veendő és soha egyetlen egy esetben el nem hagyandó a következő 
hozzáadás: «Hivatalból áttétetett a N. N. lelkészi hivatalnak . . . hely 
. . . idő.» 

3. Anyakönyvi kivonatok kiállítására akár magán, akár hivatalos 
használatra kizárólagosan csak azon lelkész illetékes, kinek hitvallá-
sát az illető egyén a törvény értelmében követni tartozik. Azért az 
előbbi pontban körülirt észrevétellel ellátott és az illetékes lelkészhez 
áttett anyakönyvi bejegyzés, mely bejegyzés az 1868. Lili. t.-cz. 
12. §-ának rendelkezésén, hogy a gyermekek szülőik vallását nemük 
szerint követni tartoznak, mitsem változtathat és semminemű jogi 
érvénynyel vagy batálylyal nem bir, csupán egyházi czélokra az illető 
hitvallás belső ügykezelésében használható fel. Ezen anyakönyvi 
bejegyzésekről sem magán, sem hivatalos megkeresésre, sem statisz-
tikai, népszámlálási, ujonczállítási vagy egyéb hasonló adatok össze-
állítása, sem végre köz- vagy magánjogi kérdések körül fölmerült 
p. o. házassági, örökösödési stb. ügyek érdekében kivonatokat kiállí-
tani nem szabad. 

4. Ha a keresztelő lelkész az előbbi pontokban meghatározott 
rendelkezéseket vagy tilalmakat megszegi, a mennyiben cselekménye 
vagy mulasztása a törvények szerint súlyosabb büntetés alá nem esik, 
kihágást követ el és 10—50 frtig, ismétlés esetén 100 frtig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő. Ezen kihágásokban az 1880. 
XXXVIII. t.-cz.-ben, valamint az ennek alapján 1880. évi augusztus 
hó 17-én 38,547. sz. a. kiadott belügyministeri rendeletben megjelölt 
hatóságok az ott előirt eljárás szerint Ítélnek. 

Az ugyanezen rendelethez mellékelt utasítás irányadó a pénz-
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büntetések behajtására és kezelésére nézve is azon változtatással 
hogy az utasítás 12. §-a értelmében vezetendő nyilvántartási köny-
vek, naplók és számadási okmányok az ott meghatározott időben és 
előirt módozatok szerint a vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium 
számvevőségéhez küldendők be. 

5. Ezen intézkedésemmel hivatalbeli elődöm 1884. évi julius hó 
11-én 24,727. sz. a. kibocsátott szabályrendelete hatályon kivül 
helyeztetik. 

Bizton remélem, hogy ezen jelen rendeletemnek a főtiszt. Főha-
tóság saját körében teljes nyomatékkal méltóztatik állandó érvényt 
szerezni, mert csak így remélhető, hogy a törvény intézkedéseinek 
pontos megtartása mellett hazánkban a különböző ker. hitvallások 
között az annyira' kivánt béke lesz megtartva és föntartható annál 
is inkább, mert a törvénynek minden oldalról és mindenki által való 
szigorú megtartása mindenkinek kötelessége és egyaránt áldására válik. 

Budapesten, 1890. évi márczius hó 27-én. Gr. Csáky. 

117. 1890. márcz. 29. 14,546. sz. Visszaküldetik a domonyi ág. 
hitv. ev. hitközség felségfolyamodványa. 

118. 1890. ápr. 2-án. 15,525. sz. Megküldetik a bánki ev. hit-
községnek engedélyezett 100 frtnyi felségadomány az összeg átvételét 
jelző, két példányban kiállítandó bélyegtelen nyugta ellenében. 

119. 1890. ápr. 2. 13,022. sz. Papp Antal r. kath. és Szomor 
Emilia ág. hitv. ev. jegyesek közül a menyasszony dispensáltatott. 

120. 1890. ápr. 3. 15,737. sz. Értesítés kéretik az iránt váljon 
Zima Tibor tanuló a szarvasi főgymnasium I. osztályába, mint rendes-
vagy mint magántanuló volt-e beirva. 

121. 1890. ápr. 4. 14,286. sz. Értesítés az egyházi adóval meg-
rovott ág. hitv. ev. állami hivatalnokok ez ügyben beadott kérvényei-
nek visszautasíttatásáról. 

122. 1890. ápr. 4. 12,267. sz. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministertől: 

Az anyakönyvek feladata lévén a bejegyzett egyének személyi 
állapotát híven és hitelesen tanúsítani, következőleg vallásukat is 
teljes hitelességgel feltüntetni, szükségesnek tartom a főtiszt. Főható-
ságot a f. évi 3565. számú körlevelem kapcsán tisztelettel fölkérni, 
méltóztassék a joghatósága alatt álló anyakönyvezető lelkészeket oda 
utasítani, hogy valahányszor valamely keresztény hitvallásról egy más 
hitvallásra történik áttérés, az 1868. LIII. t.-cz. 7. §-ának határozatai-
hoz képest erről értesített anyakönyvvezető lelkészek kötelességöknek 
ismerjék, hogy az illető áttért egyén születési anyakönyvének «Jegy-
zet» rovatában az áttérés megtörténtét följegyezzék és a mennyiben 
az áttért más egyházközség születési anyakönyvében volna bevezetve, 
ezen egyházközség anyakönyvvezető lelkészét az említett bejegyzés 
foganatosítása czéljából hivatalból értesítsék. 

Budapest, 1890. ápr. hó 4-én. Gr. Csáky. 
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123. 1890. ápr. 4. 15,146. sz. Mártonffy Márton Temesvármegye 
ideiglenes kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki. 

124 1890. ápr. 5. 14,384. sz. Véleményes jelentés kéretik a 
nagy-kikindai ev. egyházközség überlandialis földadományért benyúj-
tott folyamodványára. 

125. 1890. ápr. 9. 47,963/1889. sz. A szarvasi ev. főgymnasium 
ez idő szerint még nem részesülhet a kért 10,000 frtnyi államsegély-
ben; de számot tarthat arra kedvezőbb pénzügyi viszonyok között. 

126. 1890. ápr. 12. 16,353. sz. Megküldetik a surány-terényi 
ev hitközségnek engedélyezett 100 frt felségadomány. 

127. 1890. ápr. 14. 14,247. sz. Özv. Szeiberth György és özv. 
Martin Györgyné szül. Lösch Katalin jegyesek dispensáltattak. 

128." 1890. ápr. 14. 16,735. sz. Brtyka Pál és Gregus Ilona 
jegyesek dispensáltattak. 

129. 1890. ápr. 18. 15,404. sz. Megküldetnek a középiskolák 
1889—90. évi állapotáról szóló adatok fölvételére szolgáló rova-
tos ivek. 

130. 1890. ápr. 18. 18,400. sz, A «Ferencz József» nevelő 
intézetben az 1890—1891. tanévvel ismét 10 fizetéses hely szer-
vez tetik. 

131. 1890. ápr. 19. 25,849. Visszakérőleg küldetik a főrendi 
házba meghivó királyi levél. 

132. 1890. ápr. 20. 16,753. sz. Besán-féle 100 frtos ösztöndíj-
ban részesültek Mokry Imre VII. és Lung Géza I. oszt. tanulók. 

133. 1890. ápr. 20. 17,468. sz. Utasítás az iránt, hogy a hazai 
alkotmánytan úgy a tanítóképzőkben, mint a népoktatási intézetekben 
behatóbban taníttassék. Tankönyvül szolgáljanak a dr. Csiky Kálmán 
által szerkesztett «Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve 
tanítóképzők számára», és «A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai polgári és felső népiskolák számára». 

134. 1890. ápr. 22. 19.007. sz. A b.-csabai adóhivatal a bányai 
ev. egyházkerületet illető 5000 frt kiűzetésére utasíttatott. 

135. 1890. ápr. 22. 18,296. sz. Özv. Glozik János és Dubovszky 
Zsuzsanna jegyesek dispensáltattak. 

136. 1890. ápr. 23. 14,962. sz. Áttért izraelitánál sürgős eset-
ben, mihelyt az izraelita anyakönyvvezető a keresztelés megtörténté-
ről értesíttetett, a keresztelési anyakönyvi kivonat nyomban kiadható. 

137. 1890. ápr. 24. 19,054. sz. Özv. Szuchanszky János és 
Batyanszky Zsuzsanna jegyesek dispensáltattak. 

138. 1890. ápr. 25: 29,415. sz. A b.-csabai tanyai iskolák álla-
potának megvizsgálására Halász Ferencz hevesmegyei kir. tanfelügyelő 
küldetett ki. 

139. 1890. ápr. 29. 19,856. sz. Özv. Lenhardt Konrád és özv. 
Hanzó Henrikné szül. Lenhardt Mária jegyesek dispensáltattak. 

140.1890. ápr. 29.19,857. sz. KorenyMáté és özv. Koreny Jánosné 
dispensáltattak. 
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141. 1890. ápr. 29. 16,855. sz. Felhivatnak a gymnasiumok felső 
osztályaiba járó, kedvező vagyoni viszonyok közt levő francziául tudó 
tehetségesebb tanulók a keleti akadémiába való belépésre. 

142. 1890. május 2. 17,797. sz. Herczfeld Béla IV. oszt. tanuló 
a főváros összes középiskoláiból kizáratik. 

143. 1890. máj. 3. 19,068. sz. A nagybányai állami főgymna-
siumnál megüresedett 4 rendes tanszékre pályázat hirdettetik. 

144. 1890. máj. 3. 20,075. sz. Belohorszky Gusztáv bácsujfalusi 
lelkész, Kálmán János családi értesítőjének túlbélyegzése miatt fele-
lősségre vonandó. 

145. 1890. máj. 7. 356. ein. sz. Ajánltatik K. Nagy Károly «Bűn 
és bűnhődés» cz. könyve. 

146. 1890. máj. 8. 21,358. sz. Megküldetik a hadi tengerészet-
hez fölveendő hadapródokra vonatkozó pályázat. 

147. 1890. máj. 9. 20,657. sz. Gillich Márton és Schmidt Zsu-
zsámra jegyesek dispensáltattak. 

148. 1890. máj. 9. 20,650. sz. A soproni Lahne-féle tanintézet 
megkapta a gymn. 6 osztályára szóló nyilv. jogot az 1890—91. és 
1891—92. évekre. 

149. 1890. máj. 9. 20,732. sz. Belohorszky Gusztáv bácsujfalusi 
lelkész családi értesítő túlbélyegzése miatt felelősségre vonandó. 

150. 1890. máj. 12. 21,679. sz. Brausch Frigyes és Brausch 
Erzsébet dispensáltattak. 

151. 1890. máj. 13. 20,625. sz. A juniusi érettségi vizs-
gálatokra kiküldettek kormánybiztosokul: a budapesti ev. főgymna-
siumhoz Gömöry Oszkár, a selmeczi főgymnasiumhoz Vécsey Tamás, 
a szarvasihoz Pulszky Ágoston. 

152. 1890. máj. 16. 20,700. sz. Nyilvánossági jogot nyert az 
1890—91. és 1891 — 92. évekre a szilágysomlyói r. kath. algym-
nasium. 

153. 1890. máj. 16. 20,700. sz. Feiwel Lipót az iskolapadok 
árát leszállította. 

154. 1890. máj. 17. 22,587. sz. Kazár Mihály és Hanó Ilona 
jegyesek dispensáltattak. 

155. 1890. máj. 17. 22,586. sz. Özv. Uhljar János és özv. Uhljar 
Györgyné, szül. Mácsan Anna jegyesek dispensáltattak. 

156. 1890. máj. 19. 22,919. sz. Özv. Benedikt! János és özv. 
Kollár Jánosné szül. Kovács Emilia jegyesek dispensáltattak. 

157. 1890. máj. 19. 1152. ein. sz. A nagyszebeni ált. takarék-
pénztár záloglevelei a pénzügyigazgatás minden ágazatában biztosí-
tékul s bánatpénzül elfogadhatók. 

158. 1890. máj. 24. 24,191. sz. Megküldetik a lőcsei állami 
főreáliskola 2 rendes tanszékére vonatkozó pályázat. 

159. 1890. máj. 27. 21,794. sz. Schrickel Ödön felső-lövői ev. 
gymn. tanár állásától fegyelmi úton elmozdíttatott. 

160. 1890. máj. 27. 11,105. sz. Nyilvánossági jogot nyert az 
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1890—91. és 1891—92. évekre a Fekete József-féle 4. oszt. gymn. 2 
magánintézet Budapesten. 

161. 1890. máj. 29. 24,339. sz. Özv. Strelkó Gusztáv és Henicskó 
Ludovika jegyesek dispensáltattak. 

162. 1890. máj. 31. 24,456. sz. Litzenberger Ádám és Litzen-
berger Katalin jegyesek dispensáltattak. 

163.1890.máj.31. 24,457. sz. Özv. KokavszkyJános és özv. Kulik 
Mihályné szül. Ferkó Anna jegyesek dispensáltattak. 

164. 1890. jun. 3. 1284. ein. sz. Értesítés hat barsmegyei köz-
ség neveinek megmagyarítása illetve megváltoztatásáról. 

165. 1890. jun. 30. 28,583. sz. Megküldetnek a «Középiskolai 
Rendtartás» példányai. 

166. 1890. jul. 2. 1551. sz. A m. jelzálog hitelbank által kibo-
csátott községi kötelezvények üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogad-
tatnak. 

167. 1890. jul. 3. 29,179. sz. Özv. Cseszljár György és Buják 
Paulina jegyesek dispensáltattak. 

168. 1890. jul. 7. 27,819. Megküldetik a temesvári állami főreál-
iskolánál megüresedett egy rendes tanári állomásra vonatkozó pályázat. 

169. 1890. jul. 7. Orsz. m. kir. stat. hivatal 5376/1890. sz. 
Kéretik a czímtári adatok kibővítése. 

170. 1890. jul. 7. 30,037. sz. Megküldetik Bayer Karolinának 
folyamodványa, melyben Ponillande Leo és Stelzer Karolina esketési 
bizonyítványa hitelesíttetni kéretik. 

171. 1890. jul. 13. 29,922. sz. Stankovszky Gábor pöstyéni 
lakosnak kiadatik az érettségi bizonyítvány másodlata. 

172. 1890. jul. 17. 30,272. sz. Gályái Horváth Bertalannak 
kiadatik az érettségi bizonyítvány másodlata, az eredeti pedig érvény-
telennek nyilváníttatik. 

173. 1890. jul. 17. 31,246. sz. Szakáll Istvánnak kiadatik az 
érettségi bizonyítvány másodlata az állítólag elveszett eredeti pedig 
érvénytelennek nyilváníttatik. 

174.1890. jul. 17. 31,064. sz. Báró Papp Gyulának kiadatik az 
érettségi bizonyítvány másodlata az állítólag elveszett eredeti pedig 
érvénytelennek nyilváníttatik. 

175. 1890. jul, 17. 24,887. sz. Az érsekújvári Kovacsovics Gyula 
lopás és hamis igazolványok kiállítása miatt az ország összes közép-
iskoláiból kizáratik. 

176. 1890. jul. 28. 33,484. sz. A keleti akadémia programmja. 
177. 1890. jul. 30. 30,320. sz. Tanterv azon gymnasiumi tanulók 

számára, kik az 1890. évi XXX. törvényczikk alapján a görög nyel-
vet helyettesítő tárgyakat tanulják. 

178. 1890. jul. 31. 1716. sz. A temesvári takarékpénztár által 
kibocsátott záloglevelek, üzleti biztosítékok bánatpénzül elfogadhatók. 

179. 1890. aug. 1. 34,863. sz. Büchler Jenőnek kiadatott az 
érettségi bizonyítvány másodlata. 
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180. 1890. aug. 12. 1773. sz. Ajánltatik «Magyarország tiszti, 
czím és névtárának» megszerzése (1891. évre). 

181. 1890. szeptember 4. 33,856. sz. Szabó Géza hontvár-
megyei kir. tanfelügyelő állásában végleg megerősíttetett. 

182. 1890. szeptember 12. 40,209. sz. A vallás-és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter megbízta az állami felügyelet gyakorlásával az 
1890—91. tanévre a budapesti főgymnasiumnál dr. Gömöry Oszkárt, 
miniszteri tanácsost; az aszódi algymnásiurnnál Homann Ottó tan-
kerületi főigazgatót; a szarvasi fő- s a békés-csabai algymnasiumnál 
Békésy Gyula debreczeni tankerületi főigazgatót. 

A leiratok tudomásul vétetnek. 

23. Felolvastatik a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úrnak az elkeresztelések ügyében f. é. febr. 26-án kelt 10,086. 
számú rendelete. 

Zsilinszky Mihály, a békési esperesség felügyelője e rendeletre 
nézve következő indítványt ad be: 

«Mondja ki a bányai ev. egyházkerület, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter úrnak f. é. febr. 26-án 10,086. sz. a. 
kiadott rendeletét, mint a hazai felekezetek jogegyenlőségét, viszo-
nosságát és békéjét biztosító vallásügyi törvény részrehajlatlan, igaz-
ságos végrehajtását czélzó rendeletet, örömmel üdvözli és ezért fel-
iratilag ugy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr iránt, mint az 
egész magas kormány iránt hódoló tiszteleiét és bizalmát fejezi ki; 
egyúttal kimondja a kerület azt is, hogy ily értelmű indítványt, 
az ág. hitv. evangélikusok egyetemes közgyűlésének is be fog ter-
jeszteni». 

Az indítvány hosszan tartó lelkes éljenzéssel fogadtatott. Felszólal-
tak mellette Szontagh Pál a kerületi consistorium elnöke, Ivánka Imre, 
dr. Pulszky Ágost, Thébusz János és Veres József, az utóbbiak a 
közgyűlés osztatlan helyeslése mellett hangsúlyozván, hogy a leirat-
ban szabályozott intézkedések annak minimumát képezik, a mi a 
felekezetek közötti békének a vallásegyenlőség fentartására és egy-
házunk törvényes jogainak megvédésére mulhatlanul szükséges. 

A kerület közgyűlése Zsilinszky Mihály esperességi fel-
ügyelő indítványát egyhangúlag elfogadja, s kijelenti, hogy 
a minisztertanácsi határozat folylán kiadott rendeletet, mi-
után az a hazai törvényeink által biztosított jogegyenlőség 
és a felekezetek közt szükséges viszonosság fentartására 
czélszerű intézkedéseket tesz, örömmel fogadja, a miniszter-
tanács és a közoktatási miniszter úr iránt bizalommal van 
és ezen bizalmát feliratilag kifejezi. 

Ezenfelül jelen határozatát elfogadásra fölterjeszti az 
egyetemes közgyűlésre. 
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24. Felolvastatik a mult évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének a 24—25. 
zsinatra vonatkozó 45. pontja és a zsinati bizottságnak javaslata. 

Az esperességeknek ezen javaslat fölött beérkezett jelentése 
alapján 

a közgyűlés a javaslatot elfogadja azon egy változta-
tással, hogy a nógrádi esperesség számára, mely 46 egyház-
községből áll, az esperességekre elfogadott választási census 
alapján nem négy, hanem 6 képviselőt kér megállapíttatni. 

Ezen határozat az egyetemes közgyűléshez fölterjesz-
tendő , 

A honti esperesség azon kívánságát, hogy a zsinati 
képviselőket az esperességek utasításokkal láthassák el, a 
kerület közgyűlése el nem fogadja. 

25. Olvastatnak a bánáti és a bács-szerémi főespereseknek a 
bánáti, illetve a bács-szerémi missziókról szóló jelentéseik. 

J E L E N T É S E 
ci bánáti főesperesnek a bánáti missió állapotáról. 

A bánáti missió folytonosan, rendszeresen és áldásosán műkö-
dik. A missió három körében, nevezetesen a nagy-kikindaiban 613 
lélek, az orsovaiban 300 lélek, a staierlakiban 645 lélek gondoztatik. 
E nagy területen számonvett 1558 lélek gondozása három, a missió 
főhelyein lakó lelkész gondozására van bizva, kik a híveket évenként 
több izben fölkeresik; isteni tiszteletet tartanak, az uri szt. vacsorát 
kiszolgáltatják és a gyermekek vallástanítását látják el, s működésök 
egy évi eredményéről az esp. gyűlésen beszámolni tartoznak Írásbeli 
jelentésben. 

A n.-kikindai körben ez évben már egy tanítói állomás is lett 
szervezve s az uj tanévvel egy tanító beállítva, s tekintettel arra, 
hogy Krassó-Szörénymegye területén, a hol kevés egyházunk van, 
százakra menő hívünk lelki gondozás nélkül él, az esperesség egy 
negyedik, a lugosi missiói kört szervezte Lúgos központtal 

E missiói állomások részint a már szervezett főhelyek hivei, 
részint az esperesség segélyével tartatnak fenn. Ez évben az esperes-
ség 550 frtot fordított e czélra. 

Segélyeztetett a missió ez idén is 700 márkával a Gusztáv 
Adolf egylet részéről. 

Temesvár, 1890. szept. 26. 
Kramár Béla, főesperes. 

5 
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25. Bácszerémi missiói jelentés. 

Szlavóniára illetőleg az ottani missióra vonatkozólag két irány-
ban terjedt ki működésünk. Először biztos adatokat gyűjtöttem, 
mennyi az evangélikusok létszáma mind a három: Szerém-, Verőcze-
és Pozsegamegyében, azután egy 1200 példányban nyomatott fel-
hívást szétküldtem egyesekhez, egyházakhoz s egyletekhez, hogy 
anyagilag gyámolítsák ezen egyházunkra s hazánkra nézve oly 
fontos missiói ügyet. A nagy munka s fáradság semmiféle arányban 
nem áll az elért eredményhez. Különben csak a kezdet kezdetén 
vagyunk s nem kételkedünk abban, hogy a gazdagon szétszórt mag-
szemek mégis később örvendetes gyümölcsöt fognak eredményezni. 

Szlavóniai ev. egyházaink a következők: 
1. Ó-Pázua, Szerém megyében lévő legrégibb tót ev. anyaegyház, 

keletkezett 1770-ben egy pappal, 3 ev. és 2 gör. k. tanítóval, nagy szép 
templommal s emeletes iskolákkal ellátva. Lélekszám az anyában 
4846 1., Boljevcén egy tanítóval, iskolával s imaházzal 553 1, Doba-
novcén 236 1., Kupinovon 30 1., Asanián 8 1., Mitroviczán 350 lélek-
kel, összesen 6023 lélek. 

2. Uj-Pázua, Szerémmegyében levő német anyaegyház. Keletkezett 
1807-ik évben egy pappal, 2 ev. és 2 r. k. tanítóval, templommal és 
szép iskolával ellátva. Lélekszám az anyában 3365 1., Uj-Bánovczén, 
mely 1830-ban anyásíttatott, de jogával nem élt, egy ev. tanítóval, iskola 
s imaházzal, 614 lélek. Vajkán 7 1., Ó-Bánovcén 5 1., Batajnicán 
11 1. Összes lélekszám 4002. 

3. Neudorf, Szerémmegyében lévő német anyaegyház. Keletke-
zett 1819 egy pappal, két ev. tanítóval, templommal iskolákkal ellátva. 
Lélekszám az anyában 1054 1., Jankovcén ev. tanítóval s imaházzal 
170 1., Uj-Bánovcén ev. tanítóval, iskolával s imaházzal 320 1., 
Nemezén 130 lélek, Vinkovcén 260 1., Vukovár 120 lélekkel, Bród 
120 1., Garcsin 30 1., Vrpolje 40 1., Zsupanie 72 1., Vrbanje 4 1., 
Solanje és Racsinovce 150 1., Sottin 4 1., Ivánkova 6 1., Cérna és 
Andrásevei 30 1. Összes lélekszám 2910. 

4. Bingula, Szerémmegyében lévő tót-német anyaegyház. Kelet-
kezett 1863-ban egy pappal, ev. tanítóval, imaház és iskolával. Lélek-
szám Bingulán 483, Erdő végen 578, Kuvezdini szőlőkben 115, Ljubán 
123, Vizicsen 44, Gregurevce 25, Mandjeloson 18, Bacsincsén 9, 
Divoson 2, Csalmán 5, Grkon 17, Bosaton 30, Racsán 14, Kuzmi-
non 12, Moroviczon 13, Zeminán 14, Strosincén 17, Dnienovcen 8, 
Solonjén 19, Lezsimiron 5, Privinaglován 11, Szotton 13, Sidon 38, 
Vaszcsán 6, Emilienhof pusztán 8, Pfeiffer pusztán 18 1. Összes lélek-
szám 1555. 

5. Beska, Szerémmegyében lévő német anyaegyház. Keletkezett 
1872-ben egy pappal s két gör. kel. tanítóval, imaház s iskolával. Lélek-
szám Beskán 965, Kercsedinben egy ev. tanítóval, iskola s imaház-
zal 480 1., Szlankamen 28 1., Szászán 65 1., Indián 14, gr. Pejacse-
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vics pusztán 24, Putince 12, Maradikon 2, Csortanovcén 4. Összes 
lélekszám 1595. 

6. Szurcsin, Szerémmegyében lévő missiói állomás. Keletkezett 
1879-ben Szurcsinban lakik az utazó lelkész s van imaháza, iskolája 
ev. tanítója. Lélekszám 400 1. Zimony 101 h, Besania imaházzal, 
iskolával s ev. tanítóval, 380 1., Dobanovce 161 1, Becsmen 180 1., 
Obres tanítóval és iskolával, 200 1., Asania 61, Klenak 66, Ugrinovce 
24, Simonovce 12, Karlovcsicson 12, Kupinován 20, Grabovcén 8 
lélek. Összes lélekszám 1514. 

7. Eszék, Verőczemegyében lévő német anyaegyház. Keletkezett 
1883. Van lelkésze, temploma és iskolája. Lélekszám 300. Fenicsan-
czén, Oraboviczán és Martinin van 112 1. Ide tartozik Nasinczi tele-
pítvénv. Szelistye imaházzal, ev. tanítóval és iskolával, 450 1. Összes 
lélekszám 862. 

8. Rasztovácz-Hrasztovácz, Pozsegamegyében lévő anyaegyház, 
itt missiói állomás keletkezett 1869. Van papja, ev. tanítója, tem-
ploma és iskolája. Lélekszám az anyában 683 lélek. Kapitonopoljén 
iskolával 213 1., Franjevácz 130 1., előbbivel együtt egy ev. tanítót 
tart. Nagy-Banovácz 46, Daruvár 37, Kis-Basztaji 122, Mlinski 22 1. 
Összes lélekszám 1298 1. tiszta német. 

9. Antunovácz, Pozsegamegyében lévő anyaegyház. Keletkezett 
1868. Van papja, ev. tanítója s iskolája. Lélekszám 420. Ide tarto-
zik Gáj 24, Govedje-Pole 16, Dezsenovac 40, Krestelovac 16, Soko-
lovac 16, Imsovoselo 28, Troglava 28, Poljana 12, Banova-Zaruga 48, 
Lipovlján 12, Medjurics 8, Jamanicza 8, Kutina 4, Húszain 4, Zbe-
govác 8, Gajlo 6, Cakrac 18, Dobrovácz 16, Tovarie 32, Lipik 40, 
Filipovác 4, Csaglicz 8, Brezina 6, Bucje 4, Radljevina 12, Obries 8, 
Klisa 4, Izidorháza 8, Grubisropolje 24, Pozsega 48, Velika 28, 
Kukunjevác 8, Uj-Gradiska 16, Czernik 12, Masics 4, Ó-Gradiska 4, 
Grabovácz 8, Kozarica 8, Subocka 7, Uljarik 40, Brekinska 40, 
Zdence 8, Gerbovácz 4, Ternovitica 8, Garasince 12, Bresztovácz 16. 
Összes lélekszám 1145. 

10. Adolfsdorf-Gravicson 1874—1880. Bläser működött s függet-
len egyház volt Verőcze megyében, későbben März Samu látta el, 
mint missiói s.-lelkész, de szegénysége miatt Magyar Bolyhoz affiliálva 
lett. Lélekszám 250. 

11. Illók, Szerémmegyében, palánkai egyházhoz tartozó leány-
egyház, tanítóval, imaházzal, iskolával. Lélekszám 281. Czernováczon, 
Nestinon és Molaviczán 114 lélek. Összes lélekszám 395. 

12. Bánostor Bulkeszhez tartozó fiókegyház 73 lélekkel. 
13. Pétervárad, Karlócza, Kamenica, Ledince és Cserevitz, Újvi-

dékhez tartozó fiókegyházak. Lélekszámuk 152. 
S így Szlavóniában, Szerém, Verőcze és Pozsega megyében 

evang. híveink összes létszáma most már 21,804. Van benne 9 
anyaegyház, 22 nagy leány egyházzal és 114 kisebb fiókegyházzal, 
9 lelkészszel, 6 levita tanítóval s 25 rendes tanítóval. Hivatalos s 

5* 



68 

. az anyakönyvek vezetési nyelve a horvát. A tulajdonképeni Horvát-
országban és Boszniában lévő ev. egyházaink s hiveink ide bele nem 
számíttattak. Az aratni való ugyan sok, de az arató kevés. Kérjük azért 
az aratás urát, hogy bocsásson munkásokat az ő aratásába. 

Utazást csak egyet tettem a missiói területen. Ugyanis pünkösd 
második napján Gretzmacher Samu beskai lelkész és Schneider Pál 
reform, missiói lelkész urak kíséretében Mitroviczán, a rómaiak 
idejében hires Syrmium városában fényes evang. istentiszteletet tar-
tottunk, utána úrvacsorát, konfirmálást s keresztelést végeztünk, mind 
ezt a görög keleti egyház nagy pompás templomában, a szerb főesperes 
s a többi papság, valamint vagy 600 léleknyi különféle rangú s rendű, 
vallású s nemzetiségű ájtatos s nagyban érdeklődő közönség jelen-
létében. 

Mitrovicza alsó Szlavóniának legkiválóbb városa, 8500 lélekkel. 
Van köztük 4660 r. k., 3000 szerb, 400 gör. kat., 350 evang. és 
90 zsidó. Az igazságszolgáltatás,, közigazgatás s katonaság hatóságai, 
a közbiztonság, közlekedés, gőzhajózás, erdészet, mérnökség, közrni-
velődés és pénzintézetek mindenféle hivatalai ott központosítva vannak 
s gyúpontja ez a község a gyáriparnak, a kereskedelemnek és a mivelt-
ségnek, székhelye a tán 10 millióval rendelkező birtokközségnek s 
körül van véve a roppant kiterjedésű gróf Pejacsevics-féle uradalomtól. 
Egyik oldalán a Száva hömpölygeti habjait, a másikon pedig a Frus-
kagora gazdag szőlőivel szegélyezi, innen gyönyörű rónaság rengeteg 
gabonatermő földekkel veszi körül, amott pedig puskanyél, taningyárak 
s gőzmalmok kimagasló kéményei tárulnak elénkbe. Itt egy protestáns 
egyházat teremteni legyen kiváló feladatunk, büszkeségünk. 

Hiveink létszáma, melynek intelligens része németekből áll, 350-re 
tehető, a vidékiekkel együtt 600-ra. A városbeliek egy harmada refor-
mátus, de testvéries egyetértésben egy egyesült protestáns egyházzá ala-
kultak, alapszabályaikat kidolgozták, melyeket beterjeszteni szerencsém 
lesz. Önálló egyházat alapítani buzgólkodnak. Kérvényeket nyomattak, 
szétküldték a szélrózsa mind a négy irányában. Volt is már eredménye, 
a mennyiben első kérelmükre Németországból vagy 800 márkát 
kaptak egyesektől, mások közt Waldersee grófnétől 200 márkát. Magam 
pedig a szlavóniai missio-alapból egyelőre 100 frt, e nt. közgyűlés 
beleegyezésével Ígértem. Az egyháznak sok derék buzgó tagja van, 
kiknek nagyobb része Bácskából beköltözött. Legtevékenyebb s az 
egyház lelke Liebmann Frigyes úr, egyszersmind gondnoka az egy-
háznak. Két frttól tízig megadóztatták magukat s nagyban fáradoznak, 
hogy imaházat, paplakot állíthassanak s utazó lelkészt hívhassanak 
meg. Ne hagyjuk el őket, hanem hathatósan segélyezzük. 

A szabadkai missió állapotában lényeges változás nem történt. 
Összes lélekszám 1009. Ebből esik Szabadkára 236, Zomborra 225, 
Apatinra 96, Szórványra 456. 

Született 19 gyermek, temettetett 16, eskettetett 3 pár, konfir-
máltatott 5 gyermek s úrvacsorával élt 162 személy. Vagyoni állapot 
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2680 frt. A várostól kérelmezett 15 láncz föld ügye eddigelé még 26. 
nem intéztetett el. 

Az utazó lelkész összes bevétele: Szabadka fizetett 500 frt, 
hitoktatásért 100 frt, 6 öl puha tűzifa 42 frt, állami leányképezde 
50 frt, Zombor 93 frt 90 kr., zombori rabokért 40 frt. Apafin 100 frt. 
G. A. Egylettől 50 frt s igy. összesen 975 írt 90 kr. Ebből azonban 
levonandó a lakásért 200 frt s utazási költség 130 frt. Marad tehát 
családja eltartása fejében 645 frt 90 kr. 

Az apatini hivek tartoznának az utazó lelkésznek 100 frtot fizetni, 
de nem képesek s mult évre is 65 frttal hátralékban maradtak s 
ezentúl legfeljebb 30 frtot fizethetnek. A gyermekek r. k. iskolába 
járnak s vallásoktatásban nem részesülnek. A kisebbségben lévő 
reform, hivek egyh. czélokra adózni nem akarnak. Szükséges volna 
oda egy tanítót alkalmazni, de nincs miből fizetni. 

Szabadkának paplak s imaház építésére szüksége volna 7662 frtra, 
Zombornak imaházra 5000 frt, Apatinnak iskolára 1000 frt, Szabadka 
kegyadományokat gyűjt. Apafin a leideni G. A. főegylettől kapott 29 frt 
29 krt. Zombor nem részesült segélyben. 

Ennyi esperességünk missiói ügyéről. 
Beloliorszky Gábor, főesperes. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek és a főesperes 
uraknak a missió ügyében való buzgólkodásért a közgyűlés 
hálás elismerése kifejeztetik. 

26. Olvastatik a kerület számadásainak megvizsgálására, a jelen 
jegyzőkönyv 5. pontjában kiküldött bizottság következő jelentése: 

Nagyméltóságú főtisztelendő közgyűlés ! 

A kerület pénztárainak számadásait és az állandó pénzügyi 
bizottság jegyzőkönyvét, kiküldetésünk értelmében átvizsgálván, van 
szerencsénk jelentésünket tisztelettel a következőkben előterjeszteni : 

1. Felülvizsgáltatván a számadások, kitűnt, hogy 

a) A kerületi pénztár bevétele . . 30,090 frt 16 kr. 
Kiadása . . 29,381 » 99 » 

Maradvány 708 frt 17 kr. 

Kamathátralék 350 frt — kr. 
Évi adakozás hátraléka 600 » — » 
Kathedraticum hátraléka: n incs . 



A tőke most 103,870 frt 67 kr. 
Múlt évben volt . . . . . . . 102,331 __» 62 » 

Szaporodás . . . . 1,539 frt 05 kr. 

b) Németh István-féle alap bevétele 70 frt — kr. 
Kiadás 92 » — » 

Tőke 1454 frt 68 kr. 

A különbözet onnét ered, hogy a mult évi stipendiumot is ez 
évben vette föl. 

c) Mokossinyi-féle alap bevétele . . 648 frt 62 kr. 
Ugyanannyi a kiadás is. 

Tőke most 14,078 frt 80 kr. 
Mult évben * . . . . 14,078 » 56 » 

Szaporodás . — frt 24 kr. 

d) Zsedényi-féle középtanodai alap 5000 frt tőkének kamat-
bevétele 253 frt 12 kr., kiadás 230 frt, maradvány 23 frt 
12 kr. 

e) Zsedényi-féle néptanítói alap tőkéje 
Mult évi maradvány 

Kamatbevétel 
Összes bevéte 
Kiadás 
Maradvány 

f ) Székács-féle alap bevétele 
Kiadása 
Maradvány 

Tőke . . . 
Mult évi tőke 

Szaporodás 

20,000 frt — kr. 
509 » 18 

1,010 » 12 

507 frt 05 kr. 

386 frt 21 kr. 
230 » — » 
156 frt 21 kr. 

8,449 frt 82 kr. 
8,293 » 61 » 

156 frt 21 kr. 

g) Geicz-féle alap bevétele 
Kiadása nincs. 

Maradvány . . 
Tőke mult évben 

Most . . . 
Szaporodás 

140 frt 61 kr. 

140 frt 61 kr. 
2014 » 85 » 
2155 » 46 » 

140 frt 61 kr. 
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Ezen számadások helyeseknek találtatván, a pénztárnok és ellen-
őrnek 1890. junius 30-ig a felmentés megadása s az ügybuzgó állandó 
pénzügyi bizottságnak eljárásáért köszönet megszavazása javasoltatik. 

2. Olvastatván az állandó pénzügyi bizottság 1890. évi szeptem-
ber hó 30-án fölvett jegyzőkönyve, melynek második pontjával szem-
ben, melyben indítvánvoztatik, hogy a cathedraticum agentionale ille-
téknek alapjául jövőre az 1888. évi deczember hó 31-én kitüntetett 
394,827 hivők száma vétessék, tisztelettel javasoljuk, hogy a cathe-
draticum agentionale alapjául a bekövetkező országos népszámlálásig 
az eddigi gyakorlat, azontúl pedig az országos népszámlálás vétessék 
tiz évről tiz évre alapul. Végre 

3. Tisztelettel indítványozzuk, utasítassék az állandó pénzügyi 
bizottság, hogy a jövő költségvetés készítése alkalmával tüntesse ki 
azon összeget, a melylyel a kerületi pénztár a létesítendő felsőbb 
leánynöveldét segélyezni képes. 

Kelt Budapesten, 1890. okt. hó 4-én. 

Scultéty Ede, Jegyzette: 
biz. elnök. Wlctdár Viktor, 

Raab Károly, biz- íegyz0, 

biz. tag. 

Bexheft Ármin, 
biz. tag. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a pénztáros-
nak és ellenőrnek megadj a az 1890. junius 30-ig terjedő 
felmentvényt és a «Cathedraticum agentionale,» valamint a 
leánynevelő költségeire tett bizottsági indítványokat határo-
zottá emeli és egyúttal köszönetet mond a pénzügyi bizott-
ságnak és elnökének Büsbach Péter úrnak, a kerület 
pénzügyeinek pontos vezetéseért. 

27. Bemutattatik a pestmegyei esperességnek azon indítványa, 
hogy a «Cathedraticum agentionale» kiszabásánál a szórványban lakó 
hivek számításba ne jöjjenek, és hogy ezen évi járulék kiszámításá-
nál egyedül az anyaegyházak és a rendezett filiák lélekszáma vétes-
sék tekintetbe. 

A kerület közgyűlése ezen indítványnyal szemben egy-
előre a jövő népszámlálásig fentartja a mai kivetési alapot. 

28. Zsilinszky Mihály, a békési esperesség felügyelője kívánatos-
nak tartja, hogy egyházunk felekezeti statistikája úgy a lélekszám, 
mint a vagyoni és egyéb viszonyokat felölelő módon egvbeállíttassék 
az egész országra kiterjedően. 

Erre többen arra utalnak, hogy dr. Bartha Vincze, eperjesi jog-



72 

29—31. tanár úr ez irányban az esperességektől már is gvüjt statistikai 
adatokat. 

A kerület közgyűlése kívánatosnak tartja, hogy egyhá-
zunk népesedési, vagyoni és egyéb viszonyairól az egész 
országra kiterjedő statistikai fölvétel készüljön és fölkéri az 
egyetemes gyűlést, annak megjegyzése mellett, hogy ezzel 
talán dr. Bartha Vincze úr volna megbízandó, az ez ügy-
ben szükséges intézkedések elrendelésére. 

Egyúttal utasítja az esperességeket, hogy a nevezett 
tanár úr megkereséseinek mentől kimerítőbben tegyenek 
eleget. 

29. Elnöklő kerületi felügyelő úr fölkéri a közgyűlést, hogy a 
püspöki szék megüresedése alkalmából a múltban előállott és a jövő-
ben még előállandó pénzügyi intézkedések megtételére bizottságot 
küldjön ki. 

A közgyűlés elnöklő felügyelő urat, Zsilinszky Mihály 
és Büsbach Péter urakat felkéri, hogy a püspöki szék 
megüresedése alkalmából előállott szükséges elszámolást 
a múltra nézve az érdekeltekkel tegye meg és a püspöki 
szék helyettesítése, valamint az uj püspök beigtatása körül 
a financiális kérdéseket végleg intézze el. 

30. Bemutattatnak a bácsi és nógrádi, valamint a budapesti 
főespereseknek jelentései, melyek szerint 1889—90. tanévben a lévai 
m. kir. tanítóképzőben nem volt ág. hitv. növendék; a losoncziban 
12-en voltak, kettő közülök jeles eredménynyel tanképesítő vizsgát 
tett; a budapesti tanítóképzőben 6, a budai tanítóképzőben 18 fiú, a 
nőnevelőben 11 nőnövendék volt, a kik közül 3 képesítve lett; Budán 
a vallásoktatást dr. Szabó Béla, Pesten Schwalm János hitoktató látta 
el; az aradi képezdében nem volt ág. hitv. növendék. 

Tudomásul vétetik. 

31. Olvastatik Doleschall Sándor kerületi levéltárnok következő 
jelentése: 

Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Ez idei levéltárnoki működésem az 1889-diki okmányok rende-
zésére, valamint a püspöki hivatal révén utólagosan beérkezett 
1882—1888-diki többrendű iratok leltározására szorítkozott. 

A kerületi könyvtár részére beszolgáltatott: 
Breznyik J. a selmeczbányai ág. h. ev. egyh. és lyceum története 

s a Protestáns irodalmi társulat kiadványaiból: a Szemlének I., II. 
(kettős) füzete, valamint a «Linczi békekötés története.» Vájjon hova 
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kerültek a társulatnak többi nyomtatványai, melyek kerületünket, mint 32—36. 
pártfogó tagot, megilletik, nem tudom. 

Budapest, 1890. szept. 26. 
Doleschall Sándor, s. k. 

ker. levélt. 

Tudomásul vétetik és fölkéretik a levéltárnok úr, hogy 
a Protestáns irodalmi társulatnak be nem küldött kiadványai-
nak beküldését lehetőleg eszközölje ki. 

32. Bemutattatik a beszterczebányai algymnasium kérvénye az 
1890—91-diki tanévben stipendiumokra fordítandó 100 írtért. 

A kérelemnek hely adatik s az ösztöndíjakra kért 
100 frt a kerületi pénztárból kiutalványoztatik. 

33. Bemutattatik a békési esperességnek kérvénye, melyben a 
békés-csabai algymnasium számára ösztöndíjakra hasonlag 100 frtot 
kér és e 100 frtot állandósíttatni kéri. 

A közgyűlés az 1890—91. tanévre a kért 100 frtot 
megszavazza és felhívja a kerület állandó pénzügyi bizott-
ságát, hogy adjon véleményt, megengedik-e a kerület pénz-
ügyei ezen segély állandósítását. 

34. Bemutattatik a br. Baldácsy-alapítvány igazgatóságának 1890. 
évi junius 8-án Budapesten megtartott közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Ennek tanúsága szerint volt a pénztári maradvány 1889-ben decz. 
31-én 12,063 frt 72 kr. 

Az 1890. évre szóló költségelőirányzat mutat 
a bevétel rovataiban 61,948 frt 96 kr. 
a kiadás » 24,963 » 14 » 
Előirányozható bevételi többlet 36,985 frt 82 kr. 

Ezen többletre nézve javasoltatott, hogy tőkésíttessék belőle, 
5% véve alapul, kerek számmal 1900 frt, a megmaradó 35,085 frt 
85 krból fizettessék ki az egyházkerületeknek két egyenlő részletben 
2000—2000 frt s igy összesen 22,000 frt, a fenmaradó 13,085 frt 
82 kr. pedig irányoztassék elő, mint 189l-re átviendő pénztári marad-
vány, mely javaslat teljesen elfogadtatott. 

35. A pozsonyi theologiai akadémia épületeinek költségeire nézve 
felhivatnak azon esperességek, melyek a gyűjtést még 

be nem fejezték, hogy eljárásuk eredményéről a jövő köz-
gyűlésnek jelentést tegyenek. 

36. Bemutattatik Abafy Miklós verseczi lelkész úrnak folyamod-
ványa, melyben az általa Fehértemplomba hitoktatás czéljából teendő 
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37-89. utazások kiadásaira 40 frtot és ebből 20 frtot a kerületi jegyzőkönyv 
kinyomtatása előtt kér kiutaltatni. 

A közgyűlés megszavazza az 1890—91. évre a kért 
40 frtot és felhatalmazza elnöklő felügyelő urat, hogy abból 
20 frtot a jegyzőkönyv kinyomatása előtt folyamodó szá-
mára a kerületi pénztárból utaljon ki. 

37. Bemutattatik a békési esperességnek kérvénye, melyben a 
szarvasi képezdén egy tanszék rendszeresítésére a már három izben 
élvezett 800 frt segély állandósítását kéri. 

A közgyűlés az 1890—91-diki tanévre megszavazza 
és kiutalja a kerület pénztárából a kérelmezett 800 frtot, 
egyúttal felhivja a békési esperességet, hogy a szarvasi 
gymnasium és képezde vagyoni viszonyairól, jövedelmeiről 
és kiadásairól pontos kimutatást készítsen és azt a kerület 
állandó pénzügyi bizottságának küldje be, a mely utóbbit 
arra hivja fel a közgyűlés, hogy ezen kimutatást és a kerület 
pénzügyi viszonyait figyelembe véve véleményt terjeszszen 
a jövő közgyűlés elé arról, hogy a kerület pénzügyi ereje 
megengedi-e a kért segély állandósítását. 

A gyűlés harmadik napja 

38. A tegnapi jegyzőkönyv felolvastatván 
hitelesíttetett. 

39. Olvastatik a kerületi polgári leánynevelő intézet felállítása 
tárgyában a tavali jegyzőkönyvben kiküldött bizottságnak az esperes-
ségek e tárgyban beküldött határozatairól, és az aszódi kastély meg-
tekintéséről szóló kétrendbeli jelentése. 

Jegyzőkönyv, 

a kerületi polgári leánynevelő intézet felállítása tárgyában kiküldött 
nagybizottságnak Budapesten f. évi október hó 4-én tartott üléséről. 

Jelenlevők: b. Podmaniczky Géza esperességi felügyelő elnöklete 
alatt Földváry Mihály, Kramár Béla, Svehla János, Achim Ádám, 
Bachát Dániel, Händel Vilmos, Török József, Veress József, Falvay 
Antal, Fabiny Gyula. 

1. Elnöklő esperességi felügyelő felszólítására Fabiny Gyula, mint 
az 1889. év szeptember hó 18—20-dik napjain tartott kerületi köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 46. pontja értelmében kiküldött hármas 
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albizottságnak elnöke, ismerteti az albizottság működését és az általa 39. 
követett eljárást, kiemelve, hogy 11 helyen egyházkerületünknek 14 
hitbuzgó és az ügy iránt lelkesedéssel viseltető tagjától a költségve-
tések összeállításához megkívántató adatok tekintetében tájékoztató 
felvilágosítást kért, a nyert anyag alapján az esperességekkel már 
közölt kétrendbeli költségelőirányzatot elkészítette, azt méltóságos és 
főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv püspök úrnak jelentés kísére-
tében megküldte s ebben különösen Orosháza és Selmeczbánya aján-
latait emelte ki, mint akkoron legkedvezőbbeket. 

Ennek kapcsán elnöklő esperességi felügyelő úr bejelenti, hogy 
az esetre, ha a tervezett leánynevelő-intézet Aszódon állíttatik fel, az 
erre minden tekintetben alkalmasnak mutatkozó aszódi kastélynak 
örök áron való megszerezhetésének megkönnyítése végett a b. Pod-
maniczky, Prónay és Radvánszky családok összesen 8300 forintot, 
a pestmegyei esperesség ez ideig 700 forintot, Aszód községe 2000 
forintot, nagyméltóságú Szontagh Pál úr pedig 200 forintot ajánlot-
tak föl, továbbá, hogy az említett kastély 36,000 forinton megsze-
rezhető s azt 18,000 frt bekeblezett adósság terheli s végül, hogy a 
leánynevelőintézet czéljaira legalább a közel jövőben nem szükséglő 
s teljesen különválasztható helyiségeknek bérleti összege mintegy 
1200 forintra tehető, a mely összeg esetleg a kölcsön évi törleszté-
sére fordítható, — a bizottságot ezen ajánlat tárgyalására is felhívja. 

Hosszabb és beható eszmecsere után, a melynek folyamán nagy-
tiszteletű Händel Vilmos főesperes úr Selmeczbányának, tisztelendő 
Veress József lelkész úr pedig Orosházának ajánlatait tájékoztatóan 
ismertetik, a bizottság a következő megállapodásra jutott: 

Tekintve Aszód községnek kedvező helyrajzi fekvését; 
tekintve azon nagylelkű ajánlatokat, a melyeket elnöklő 
esperességi felügyelő úr bejelentett, — a bizottság a fenforgó 
kérdésben ez idő szerint érdemileg határozni magát hivatva 
nem érzi, hanem első sorban, a leánynevelő intézetnek 
Aszódon tervezett elhelyezésére vonatkozólag az adatokat 
a helyszínén beszerzi s az ezen ajánlat következtében beál-
lott fordulat és változott viszonyok következtében, szem előtt 
tartva azt is, hogy esetleg a kerületi pénztárnak ez ideig 
előre nem látott megterheltetése foroghat szóban, a főtisz-
telendő kerületi közgyűlés elé azon javaslatot bátorkodik 
terjeszteni: 

méltóztassék az Aszódra vonatkozó adatokat nyilat-
kozattétel végett nyomban az esperességekkel azon fölhívás-
sal közölni, hogy ezen újabb ajánlatot tárgyalva, a végből, 
hogy a leánynevelő-intézet a jövő iskolai évvel megnyitható 
és rendeltetése czéljának átadható legyen, jelentéseiket a 
püspök beigtatása czéljából tartandó rendkívüli közgyűlés 
alkalmával terjeszszék be. 
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Az Aszódra vonatkozó s most hivatkozott adatok a 
a ". alatt tisztelettel mellékelt jegyzékben foglaltatnak. 

Kelt mint fent. 

br. Podmaniczky Géza, biz. elnök. 

Fabiny Gyula, biz. tag. 
Händel Vilmos, biz. tag. 

Bachát Dániel, biz. tag. 
Falvay Antal, biz. tag. 

J e l e n t é s 

a kerületi leánynevelő ügyében Aszódra küldött albizottság részéről. 

Alulírottak a bányakerületi leánynevelő-intézet tárgyában működő 
bizottság által kiküldetvén az aszódi kastélynak a helyszínén való 
megszemlélésére: a következőkben van szerencsénk eljárásunkról és 
a tapasztaltakról jelentésünket tiszteletteljesen beterjeszteni. 

A kiküldött bizottság, melyhez a kerület számos világi és egyházi 
küldötte csatlakozott, folyó hó 5-én a helyszínén megjelent s a szó-
ban levő kastélyt beható szemle alá vette. 

A híres kastélynak már külső szemlélése is nagy hatással volt 
a megjelentekre. A hatás csak fokozódott a belső helyiségek meg-
tekintésekor; mert a 3500 • öl belterületen épült emeletes es szaza-
dok viharaival daczolni képes massiv épület összesen 100-nál több 
kisebb-nagyobb helyiséget foglal magában, köztük egy gyönyörű 
freskókkal díszített s nagy méretekkel biró díszterem, mely vizsgák 
és ünnepélyek tartására igen alkalmas lenne. E nagy terem a kastély 
egyik szárnyának végpontját képező toronyszerű épületben van; az 
ennek megfelelő másik szárny végén ugyanily nagyságú helyiség van, 
mely tornateremnek igen czélszerű lenne. 

A díszkert felőli hosszoldalon mintegy 2 öl széles, díszes kőpár-
kánynyal és hatalmas lépcsőzettel ellátott folyosóra nyiló szobák, mint 
kitűnő világítással biró helyiségek, osztálytermeknek előnyösen lenné-
nek felhasználhatók. Ezen termek mögött ugyancsak szobák vannak, 
melyek egy boltíves, fedett folyosóra nyílnak a kastély túlfelére, a 
növendékek és tanszemélyzet lakszobáiúl szolgálhatnának, mely kisebb 
szobákból közfalak eltávolításával nagyobb hálóhelyiségek, rajz- és 

Nagyméltóságú és főtisztelendő egyházkerület! 
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zenetermek lennének alakíthatók, ha ez talán czélszerűbhnek találtatnék. 39. 
Azon kívül vannak kisebb, konyhával és mellékhelyiségekkel biró lak-
osztályok, melyeket a családos intézeti személyek foglalhatnának el 
ugyancsak lakásokúi. A földszinten nagyobb mosókonyhák, raktárak 
és pinczék vannak. A kastély nyugati szárnyában levő helyiségeket 
a városi takarékpénztár és kaszinó bérlik jelenleg, mely részek tel-
jesen elzárhatók az intézet helyiségeitől, és egyelőre továbbra is bérbe 
adhatók lennének. A beltelek nyugati sarkában egy magtár-épület 
van, mely mintegy 300 forint bérösszeget jövedelmez ez idő szerint 
is, és ezentúl is ugyanilyen jövedelem forrásáúl szolgálhat. Mindezen 
helyiségek — nem is tekintve a hozzájok tartozó gazdasági épülete-
ket — jó karban vannak, úgy hogy aránylag csekély költséggel a czél-
nak megfelelően alakíthatók át. Ha még megemlítjük, hogy a kastélyt 
köröskörűi egy árnyas díszkert övezi, melyben kitűnő vízzel biró 5 
kút található, s hogy a kastély mögött egy közlekedési úttal elválasz-
tott 553 • ölnyi befásított terület is van, mely a templomig terjed, 
és hogy az egész terület a Galga völgyére szép kilátást nyújtó, emel-
kedett, egészséges, szellős helyen van: a valóságos összbenyomásnak 
meg sem közelíthető homályos képét nyujtottuk. 

Általában a helyszíni szemle azon meggyőződést érlelte meg az 
összes jelenvoltakban, hogy a kedvező vételi alkalmat elhalasztani, 
meg nem bocsátható mulasztás volna; mert az intézetnek nagyobb 
arányokban való fejlődése esetén — a mi központi helyzeténél fogva 
igen remélhető — százakra menő növendékek elhelyezésére is elegendő 
nagysággal és helyiségekkel bír; a mi, ha bekövetkeznék, 100,000-ekre 
menő költséggel sem volna ily méretekben előállítható. 

Nem mulaszthatja el a bizottság, a nagyméltóságú és főtiszt, 
kerületi közgyűlés figyelmét arra irányítani, hogy mily nagy hálára 
van kötelezve br. Podmaniczky Géza ő méltósága iránt, ki nemcsak 
közvetíteni volt szíves ezen nagyértékű objectumnak olcsó áron való 
megszerezhetését, de azt saját és becses rokonai által hozott nagy 
áldozatok által is lehetővé tenni igyekezik. 

Kötelességének ismeri különben az eljáró bizottság azon körül-
ményre is irányítani a mélyen tisztelt kerületi közgyűlés figyelmét, hogy 
az előbbi 1890. május 2-án, az ugyané tárgyban működölt kis bizottság-
nak beterjesztett és az esperességekhez leszállított költségvetése némileg 
módosúl, a mennyiben az évi lakbérnek felvett 800 frt ugyan elesik, 
de egy ilyen nagy intézet vezetésére egy igazgatónőre is, úgyszintén 
egy olyan családos házmesterre is leend szükség, ki egyúttal a ker-
tészeti teendőket is végezné, mi által a mutatkozó évi hiánylat nem 
2990 forintot, hanem körűlbelől 4000 forintot tenne ki. 

Azon kívül szükséges az intézet berendezésére és esetleges átala-
kításokra egyszer mindenkorra mintegy 4000 frtot számítani, mely 
költségeknek pontosabb meghatározására okvetlenül szükségesnek 



78 

89. találnók egy újabb bizottságot kiküldeni, mely pontosabb javaslatát 
a deczemberre tervezett közgyűlés elé volna terjesztendő. 

Midőn még szerencsénk van a szóban forgó aszódi kastély terv-
rajzait s a báró Podmaniczky Géza ő méltósága által kötött ideiglenes 
szerződést tisztelettel mellékelni, maradtunk mély tisztelettel 

A Nagyméltóságú és Főtisztelendő kerületi közgyűlésnek 

Budapesten, 1890. október 6-án 

E jelentések kapcsán br. Podmaniczky Géza Írásban is bemutatja 
azon adakozók névsorát, a kik az aszódi kastély megvételére azon 
esetre, ha a leánynevelő intézet ott állíttatik fel, eddig összesen 12000 
frtot hajlandók adományozni; névszerint: br. Prónay Dezső 2600 forint, 
br. Prónay Róza 500 frt, br. Prónay Irma 500 frt, br. Podmaniczky 
Levente 500 frt, br. Podmaniczky László 500 frt, br. Podmaniczky 
Géza és neje 2000 frt, br. Podmaniczky Ilona 500 frt, br. Podmaniczky 
Gyula 25 frt, br. Podmaniczky István 25 frt, br. Podmaniczky Károly 
25 frt, ifj. Podmaniczky Béla 25 frt, özv. br. Podmaniczky Antalné szül. 
br. Podmaniczky Mária 500 frt, br. Podmaniczky János 300 frt, Patay 
Ferenczné szül. br. Podmaniczky Gizella 300 frt, Vigyázó Sándorné 
br. Podmaniczky Zsuzsanna 500 frt; Aszód mezővárosa, mely még 
megerősítést vár, 2000 frt; az esperességnél eddig összegyűlt 700 frt; 
Szontagh Pál ő exciája 200 frt, Brunauer Mór aszódi kereskedő 100 
frt, br. Podmaniczky Ilona kisasszony 200 frt. Összesen 12,000 frt. 

Fabiny Gyula, a pesti magyar egyház felügyelője, mint a leány-
nevelő ügyében eljárt albizottság elnöke, indítványt tesz, hogy a hely-
zetnek az aszódi ajánlat folytán beállott változásánál fogva szólít-
tassanak fel az esperességek, hogy a leánynevelő intézet székhelye 
iránt újra határozzanak. 

Földváry Mihály, érdemesült pestmegyei esp. felügyelő, lelkesen 
ajánlja Aszódot, s azon reményben van, hogy azt Pestmegye telhetőleg 
támogatni fogja. 

Sembery Imre, a honti esperesség felügyelője, a hely iránt nem 
nyilatkozik, utal azon tetemes kiadásokra, melyekkel az intézetnek 
Aszódon felállítása járna, és az ügyet egyelőre az esperességekhez 
kívánja leszállítani. 

Zsilinszky Mihály, & békési esperesség felügyelője, indítványt tesz, 
hogy az egyetemes közgyűlés is kéressék fel a leánynevelő anyagi 

alázatos szolgái: 

Fabiny Gyula, bizotts. tag. 
Bachat Dániel, bizotts. tag. 

Händel Vilmos bizotts. tag. 
Falvay Antal bizotts. jegyző. 
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támogatására, mert annak felállítása egyetemes protestáns egyházunk 40. 
közös ügye, és az aszódi kastély fekvésénél fogva alkalmatos egy országos 
intézet felállítására. 

A kerület közgyűlése kiküldött bizottságának kétrend-
beli jelentését tudomásúl veszi és elrendeli, hogy az espe-
rességek a folyó évi deczember havára kilátásba vett rend-
kívüli közgyűlés előtt az Aszódra beérkezett ajánlatok folytán 
újra nyilatkozzanak a felállítandó leánynevelő székhelye 
iránt, és hozandó határozatokban terjeszkedjenek ki arra 
is, hogy a kerületnek egyéb feladataira szükséges kiadások 
biztosítása, illetve figyelembe vétele mellett, mennyire haj-
landók a nevelő felállításához a kerület pénzerejét igénybe 
venni. 

Egyúttal tekintettel arra, hogy az aszódi kastély köz-
ponti fekvésénél és nagyságánál fogva alkalmatos egy az 
egész országra kiterjedő leánynevelő befogadására, felkéretik 
az egyetemes közgyűlés, hogy tartalékalapjából a leánynevelő 
felállítását hathatósan elősegíteni méltóztassék. 

Elhatározza továbbá a közgyűlés, hogy a beérkezendő 
adományok az ezen ügyben eddig eljárt bizottság elnökének, 
Fabiny Gyula úrnak, a pesti magyar egyház felügyelőjének 
jelentendők be (Budapest, Nádor-utcza 24. sz.) és a kerület 
pénztárában takaréktári könyvecskében helyezendők el. 

40. Olvastatik a br. Baldácsy-alapítvány kerületünket megillető 
tiszta jövedelmének elosztása tárgyában a jelen jegyzőkönyv 7. pont-
jában kiküldött bizottság következő véleményes jelentése: 

A br. Baldácsy-alapítványból befolyt 2000 frt szétosztása, tárgyá-
ban a mult évi jegyzőkönyv 7-dik pontjában kiküldött bizottság által, 
október 3-án Budapesten megtartott ülésnek jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: nt. Belohorszky Gábor püspökhelyettes s Scultéty 
Ede bács-szerémi esp. felügyelő úr elnöklete alatt, Zsilinszky Mihály 
békési, Laszkáry Gyula nógrádi s br. Podmaniczky Géza pestmegyei 
esp. felügyelő továbbá Áchim Ádám, Svehla János, Kramár Béla, 
Bachat Dániel, Raab Károly, Mockovcsák János, Török József, Händel 
Vilmos főesperesek. Részt vettek mint vendégek: nt. Sárkány Sámuel, 
Holles Danó, Simkó Frigyes, Lauko Károly, Bakav Péter, Simonidesz 
János, Korossy Emil, Jezsovics Pál, Simkó Gyula, Kiss Kálmán, 
Bulykovszky Gusztáv, Korén Pál lelkészek. 

1. A püspökhelyettes úr jelenti, hogy a tavalyi 4 frt 1 kr. 
maradványnyal, rendelkezésünkre áll ez idő szerint 2004 frt 1 kr. 

2. A fenti összeget következőleg javasoljuk kiosztani: 
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). a) A megboldogult püspök örököseinek, mint 
az örökhagyó díját 800 frt — kr. 

b) Pusztuló, szegény s építkező egyházak segé-
lyezésére 600 » — » 

c) Szűkölködő lelkészek gyámolítására . . . 400 » — » 
d) Papözvegyek s papi árvák Ínségének eny-

hítésére 204 » 01 » 
Összesen . ; . 2004 frt 0~Fkr. 

3. Segélyért folyamodtak a következő egyházak. Bács-Szerém-
ből: Despot-Sz.-Iván, Szabadka. 

Bánátból: Sándorfalva,Resicza, Lúgos,Kis-Semlak,Steierlak-Anina. 
Nógrádból: Felső-Petény, Agárd, Sós-Lehota, Szécsény, Bér, 

Csesztve, Mohora, Lapujtő. 
Hontból: Felső-Rakoncza, Báth, Schüttrisberg. 
Zólyomból: Osztroluka, Bábaszék, Salfaiva, Berzencze, Horbát. 
Pestmegyéből: Tápió-Szele, Fóth, Újpest. 
Békésből: Bánfalva, Apatelek, Kondoros. 
Összesen 28 anya- s leányegyház. 

Segélyezésre ajánltatnak a folyamodványok beható 
megvizsgálása után : Szabadka, Sándorfalva, Szécsény, 
Schüttrisberga, Osztroluka, Tápió-Szele, Kondoros, összesen 
7 egyház. Az egyházak segélyezésére szánt összegből jutna 
igy mindeniknek kerek számban 85 frt. 

4. A lelkészek közül folyamodtak: Gretzmacher Samu beskai, 
Ábrahám Vilmos pivniczai, Gressler Gyula szurcsini lelkész Bács-
Szerémből; Binder Jenő birdai lk. a Bánátból; Szlancsik Pál polichnói, 
Zatkalik Mihály bánki, Plachy János petényi lk. Nógrádból; Szemian 
Mihály f.-rakonczai, Hecsko Pál hodrusbányai lk. Hontból; Jancsó 
Mihály horháti, Droppa Gyula bábaszéki lk. Zólyomból; Miklóssy 
János csővári, Kis Péter tót-györki, Kemény Ödön fóthi lk. Pest-
megyéből ; Liffa János szemlaki. Gálik Mátyás apatelki, Zsilinszky Endre 
bodzási, Jeszenszky Nándor nagy-szentmiklósi lk. Békésből; Sárkány 
Dezső nagy szelezsényi lk. Barsból; összesen 20 lelkész. 

Segélyezésre ajánltatnak: Gretzmacher Samu, Binder 
Jenő, Zatkalik Mihály, Hecskó Pál, Jancsó Mihály, Kemény 
Ödön, Gálik Mátyás, Sárkány Dezső, összesen 8. Az ezen 
czélra szánt összegből jutna mindegyiknek 50 frt. 

5. Mint papözvegyek s papi árvák folyamodnak: Becker Flóra 
ujverbászi, Valach Lina szilbási p. özv. s Scultéty Aurelia p. árva 
Bács-Szerémből; Osztermann Józsefné nagyiami, Korcsek Frigyesné 
abelovai, Lehotkay Gáborné buda-lehotai p. özv. Nógrádból; Pepich 
Miklósné libetbányai, Krausz Imréné vámosi, Urbanszky Jánosné 
apostaghi, Blatniczky Pálné bábaszéki p. özv. Zólyomból; Horeczky 
Hermina és Laura néhai Horeczky János volt maglódi s néhai Zva-
rinyi Lajos volt csomádi lelkész árvái Pestmegyéből; Wankó 
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Sámuelné szemlaki, Oertel Ferenczné szarvasi p. özvegy Békésből;41—42. 
összesen: 14 fél. 

Segélyezésre ajánltatnak: Scultéty Aurélia volt szeg-
hegyi lelkész árvája, Osztermann Józsefné, Korcsek Frigyesné, 
Blatniczky Pálné, Oertel Ferenczné, Wankó Sámuelné p. özv. 
s a Horeczky árvák, összesen 7 fél. Felosztva az ezen 
czélra szánt összeget, jut mindeniknek 29 frt. 

5. A fenmaradó 6 frt 1 kr. előiratik a jövő évre. 

Belohorszky Gábor, Hänclel Vilmos, 
püspökhelyettes. jegyző. 

A kerület közgyűlése a véleményes jelentés javaslatait 
határozattá emeli. 

41. Olvastatik a Zsedényi-féle szorgalomdíjak elosztására nézve 
a jelen jegyzőkönyv 7. és 8. pontjaiban kiküldött bizottság véleményes 
jelentése. 

A br. Baldácsy alapítványból kerületünket megillető s tényleg 
befolyt jövedelem mikénti kiosztása tárgyában kiküldött bizottság, 
azon második megbízatásához képest, hogy a Zsedényi-féle szorgalom-
díjak miképi kiosztására nézve is javaslatot terjeszszen elő, a követ-
kező esperességileg különösen ajánlott tanítókat véli ez idő szerint 
azzal kitüntetni: 

Bács-Szerémben: Kmety Márton kulpini tanítót. 
Bánátban: Bothár Ede steierlaki tanítót. 
Barsban: Frecska István fakóvezekényi tanítót. 
Békésben: Sztik Gyula pitvarosi tanítót. 
Hontban: Paulo János kiscsalomjai tanítót. 
Nógrádban: Reviczky József nagy-sztraczini tanítót. 
Pestmegyében: Kolbenhey er Vilmos mogyoródi s Zsello Lajos 

czinkotai tanítót. 
Zólyomban: Belohorszky Károly králóczi, Gosztonyi Lajos libet-

bányai tanítót. 
Összesen 10 tanító. 

Belohorszky Gábor, Händel Vilmos, 
püspökhelyettes. jegyző. 

A kerület közgyűlése a jelentés javaslatait határozattá 
emeli. 

42. Olvastatik a bányakerületi, özvegy- és árvaintézet számvizs-
gáló bizottságának Selmeczbányán 1890. február 27-én fölvett követ-
kező jelentése : 

5 
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Jegyzőkönyv. 

Fölvétetett Selmeczbányán 1890-diki febr. 27-én az ág. h. ev. 
bányakerületi özvegy-, árva- és nyugdíjintézet számvizsgálása alkalmá-
val Jelen voltak nt. Händel Vilmos honti főesperes-elnök elnöklete 
alatt t. c. Hrencsik Károly, Mockovcsák János, Thébusz János, Jezso-
vics Károly, Moesz Géza, Herbst János biz. tagok, Breznyik János 
intézeti pénztáros s alólirott. 

I. A pénztáros úr által előterjesztett 1889-diki számadások tétel-
ről tételre megvizsgáltatván s a segédkönyvekkel, mellékletekkel és 
értékpapírokkal összehasonlíttatván, a következő eredményt tüntet-
ték fel: 

A) Bevétel. 

1. a tagok járulékaiból 
2. Önkéntes adományokból: 

(+ 630-30) 2880 frt 24 kr. 

3. A 

a mlagyói confir-
mandusok frt 85 

a kulpini confirm. 1 » — 

a temesvári » 2 » — 

a szarvasi » 8 » 82 
a körmöezi » 2 » 50 
a nagylaki » 8 » — 

a turicskai egyház 
offertoriuma ] » 15 

a f.-varsandi egyház 
offertoriuma 2 » — 

a bpesti tót egyház 
offertoriuma 7 » 43 

a bpesti német egy-
ház offertoriuma 4 » 67 

a beszterczeb. egy-
ház offertoriuma 5 » 22 

Francsek P.örökösei 40 » — 

kerülettől: 
A Pohl-féle alapi tv. 

1888. felesi. 80 » — 

Ugyanannak 1889. 
fölösl. 80 » — 

Az államsegélyből 600 » — 

Felmentv. díjakból 290 » — 

kr. 

4. Kamatokból 

— » ( + 43-65) 83 frt 64 kr. 

( - 4 0 - - ) 
( + 771-34) 

1050 frt — kr. 
5968 » 37 » 

Összesen: (+1405*29) 9982 frt 25 kr. 
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13 frt 80 kr. 
3 » 50 » 

10 » 60 » 
75 » — » 

3 » 50 » 
68 » — » 

(+ 10-68) 102 frt 90 kr 

B) Kiadás. 42. 

1. Segélydíjakra 34 félnek (+ 514-75) 1990 frt 05 kr. 
2. Kezelési költség: 

Nyomtatványokra 
Naplókönyvért 
Útiköltség a vidéki 

biz. tagoknak 
Iroda, posta, irnok 

3. Rendkivüli kiadások : 
Bélyeglelet 
Kamatadó 
Kamatvisszatérítés 

(Gyebrovszky Pálnak) 1 » 70 
Haan Béla csabai ügy-

védnek több évi fá-
radozásért és költe-
kezéseért 50 » — » 123 frt 50 kr 

Összesen 2216 frt 45 kr 

A 9982 frt 25 krnvi bevételből levonatván 
a 2216 » 45 » kiadás, mutatkozik ez évi többletnek: 

7765 frt 80 kr., melyhez hozzáadva a tavalyi vagyont 
70,628 » 25 krt, az intézet vagyona 1889. végén 
78,394 frt 05 kr. volt. 

C) Elhelyezés. 

1. K ö t v é n y e k b e n : 
B.-Csabán 35 félnél (+ 1705 frt) 35,095 
Lajosfalván 5 » (+ 11,850 ») 11,850 
Káván 3 » ( - 50 ») 1,595 
Bényén 2 » 

( -
3,100 

Szarvason 5 » (+ 2,300 ») 3,700 
Tót-Komlóson 3 » 

(+ ») 
5,980 

Orosházán 4 » (+ 350 ») 2,000 
Szenttornyán 1 » 

(+ ») 
800 

Aradáczon 3 » (+ 750 ») 1,750 
A nagylaki egyháznál ( - 250 ») 1,500 
A kis-szemlaki egyháznál ( - 150 ») 150 67,520 frt — kr. 

T a g o k n á l b e l é p t i t ő k e s t a g d í j h á t r a l é k a i b a n : 
Lacjak Mihály lelkésznél Tiszovnikon 56 frt kr. 
Szabó Gyula » Köz-Palojtán 98 » 17 » 

6* 
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42. Polereczky Pál lelkésznél Kátyon 
Greszler Gyula 
Stenczel Károly 
Mikler Samu 
Horváth Sándor 
Lukács Pál 
Rj ecsanszky Andr. 
Vitalis Gyula 
Valentinyi Samu 
Sulcz Samu lelkésznél 
Geduly Lajos » 
Bázlik Pál lelkésznél 

Szurcsinban 
Neudorfban 40 
Beszterczeb. 78 
Budapesten 50 
Libetbányán 60 
Bényén 2 7 
Z.-Lipcsén 60 
Dengelengen 104 
E.-Maróthon 150 
Újpesten 60 

N.-Kosztolányban 50 

35 frt — kr 
50 » -

Jankó Károly lelkésznél írsán 150 
Laczkó József tanítónál Libetbányán 60 

74 

» — 

1128 frt 91 kr. 

2. É r t é k p a p í r o k b a n (beszerzési áron számítva azokat): 
4 drb 100 frtos papirjáradék 360 frt 20 kr. 

60 » békéscsabai bankrészvény 3889 » 69 » 
2 » > takp. részvény 220 » — » 
5 » vöröskereszt-sorsjegy 32 » 50 » 

Összesen: 
4,502 frt 39 kr. 

73,151 frt 30 kr. 

3. P é n z i n t é z e t e k b e n : 
a békés-csabai népbank 473 sz. 

könyvecskéjében . . . . 3914 frt 62 kr. 
a békés-csabai népbank 323. sz. 

könyvecskéjében . . . . 1328 » 13 » 5,242 frt 75 kr. 
Összesen 78,394 frt 05 kr. 

Jegyzet . Az értékpapírok számai: 
1. Papirjáradék: Lit. a . 139,343—139,346. sz. 
2. a bankrészvények közt van 40 egész és 40 fél részvény 1890-ik 

évtől szóló szelvényekkel. 
3. A takarékp. részvények: 604. és 1465. sz. szelvényekkel együtt. 
4. a sorsjegyek: 5i20.sorsz. 29.sz.; 5689.sorsz.36. sz.; 6620. sorsz. 

89. és 99. sz. és 6671. sorsz. 98. sz. 

D) Az elhelyezés áttekintése. 

Kötvényekben . . . . . 68,648 frt 91 kr. ( + 7067 frt 74 kr.) 
Értékpapírokban . . . . 4,502 » 39 » 
Pénzintézeteknél . . . . 5,242 » 75 » (+ 698 » 06 » ) 

Összesen: 7 7 7 . 78,394 frt 05 kr. (+ 7765 frt 80 kr.) 
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A számadás teljesen helyesnek találtatván 42. 
a bizottság teljes készséggel nem csak azt ajánlja a 

közgyűlésnek, hogy a fáradhatatlan pénztárost az elmúlt 
1889-ikévre a felelősség alól fölmenteni kegyeskedjék, hanem 
azt is, hogy tekintve a szaporodó munkát, a minden várako-
zást felülmúló eredményt, mely nagyrészt a pénztáros úr 
pontos, lelkiismeretes és önzetlen kezelésének köszönhető, 
neki jegyzőkönyvileg a jól megérdemlett elismerés és köszö-
net is nyilváníttassék. 

S felhasználva az alkalmat, miután a bizottság értesült, 
hogy a Csabán elhelyezett tőkéknél a csabai gymnasium 
igazgatója, tek. Horváth János úr mindenkor készségesen 
közvetít és segédkezik, azt is ajánlani bátorkodik, hogy a 
most nevezett Horváth János igazgató úr segédkezése pén-
zeink elhelyezése körül a jegyzőkönyvben elismerésünk s 
köszönetünk kifejezése mellett említtessék meg. 

II. Tavalyi jegyzőkönyvünk II. pontjához az 1888-diki Pohlianum 
fölöslegét illetőleg jelentjük, 

hogy befolyt. 
III. Miután Juhos Pál 1000 frlnyi kölcsöne, noha a pénztáros 

úr azt a kellő óvatosság mellett, nt. Áchim Ádám esperes úr útján 
szolgáltatta ki, kötelezvény által fedezve nincs, 

ennek mielőbbi megszerzésére a pénztáros úr figyel-
meztetett. 

IV. Kamathátralékban volt kölcsönök után két adós 36 írttal, 
tagsági járulékok után 5 tag 16 frt 42 krral. A járulékokban létező 
hátralékokat, miután az 1889-diki decz. 31-ével kimutatott állapot a 
pénztár javára azóta úgyis változott, nem tartjuk szükségesnek itt 
felsorolni — a pénztáros úr különben is szokott ezekkel körlevelében 
beszámolni. 

A hátralékok itt tehát csak tudomásul vétettek. 
V. Tekintettel az intézeti tőkének senki által nem várt növeke-

désére s özvegyeink és árváinknak közönségesen nyomasztó viszo-
nyaira, 

a bizottság javasolja, hogy a segélyzettek járuléka ismét 
10 írttal, azaz 60 írtról 70 írtra emeltessék. 

VI. Végre jelentjük, hogy az év folytán 4 tag halálozott el, 14 új 
tag lépett be, a tagok száma 249, tizzel több mint 1888-ban. A segé-
lyezett feleké 34. 

K. m. f. 

Händel Vilmos. Raab Károly, 
biz. elnök. e. b. jegyző. 

Tudomásul vétetik. 
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43. Olvastatik a kerületi segélő-intézetnek 1890. évi okt. 3-kán 
Budapesten tartott gyűlésének következő jelentése: 

A kerületi segélő-intézet az 1890. évi okt. 3-kán Budapesten 
nt. Belohorszky Gábor püspökhelyettes elnöklete alatt megtartott ren-
des évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 

Jelen voltak az említett elnökön kivül: nt. Breznyik János, Hän-
del Vilmos, Áchim Ádám, Raab Károly, Kramár Béla, Török József, 
Svehla János, Mockovcsák János, Bachát Dániel főesperesek; Buj-
kovszky Gusztáv, Simkó Frigyes alesperesek; Sárkány Sámuel érde-
mült főesperes; Lauko Károly, Simkó Gyula lelkészek s mint vendég: 
Scultéty Ede bács-szerémi esp. felügyelő úr. 

1. Olvastatott a m. é. közgyűlés 39. pontjának 5. alpontjában 
kiküldött számvizsgáló bizottság következő jelentése: 

Jegyzőkönyv, 

fölvétetett Selmeczbányán, 1890. február 27-én. 

Lásd 42. p. alatt. 

2. A közgyűlés tudomásul veszi a számvizsgáló bizottság beter-
jesztett jelentését s ajánlatához képest megadja az érdemes pénz-
tárosnak ngs. Breznyik János kir. tanácsos s lyc. igazgató úrnak a 
fölmentést, hálás köszönet s őszinte teljes elismerés kifejezése mellett 
azon hő kívánattal, hogy jó Istenünk segedelmével, még sokáig gon-
dozhassa ezen közös szent ügyünket. 

3. A jelentésben elősorolt «jókedvű adakozóknak» s az adomá-
nyok szives közvetítőinek is kifejezi a közgyűlés szívélyes köszöne-
tét, nem kevésbé Horváth János b.-csabai algymnasiumi igazgatónak, 
a ki fáradhatatlan személyes közreműködésével s gyakori közben-
járásával ügyünket előbbre segíti. • • 

4. A tagsági hátralékok behajtását illetőleg fentartatik a m. é. 
jk. 4. alpontja. 

5. A számadások megvizsgálására s a jelentésnek a közgyűlés 
elé való beterjesztésére fölkéretnek nt. Händel Vilmos elnöklete alatt, 
nt. Mockovcsák János, nt. Raab Károly s nt. Hrencsik Károly, tiszt. 
Thebusz János, tek. Jezsovics Károly, tek. Moesz Géza s tek. Herbst 
János urak. 

6. A lajosfalvi egyháznál elhelyezett 10,000 frtnyi intézeti tőke, 
ez iránti megkeresése folytán, meghagyatik nála továbbra is 6°/0 mellett. 

7. T. Kolbenheyer Soma, rákospalotai lelkész s egyesületi tag-
hét évi hátralékának behajtására nézve utasíttatik az illető főesperes 
úr, hogy azt, ha kötelzettségének a f. év végéig nem tesz eleget, tör-
vényes úton eszközölje. 

8. Elrendeltetik továbbá, hogy azon esetben, ha valamely egye-
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sületi tag az élők sorából kiszólíttatik, a halálesetet a legrövidebb idő 43. 
alatt, a családi értesítő mellékelésével jelentse fel az illetékes esperes 
az intézet pénztárosának. 

9. Kifolyólag a pénztáros úr azon jelentéséből, hogy a kerüle-
tünkből távozó nemes-kosztolányi lelkész, Bazlik Pál úrnak, ennek 
megkeresése folytán, visszaadta a fölvételi díj czímén lefizetett 20 fo-
rintot, határoztatik, hogy sem a lefizetett fölvételi díj, sem pedig a 
befizetett tagsági járulék, semmi esetben sem térítendő vissza egye-
sületi pénztárunkból. 

10. A m. é. decz. 30-án elhalt egyh.-maróthi tanító Szilniczky 
Mihály után maradt árvának, a 19 éves keresetképtelen hülye fiának 
kiadatik az egyes félt megillető segély, a gyámja által benyújtott folya-
modása alapján s az a jövőre is megszavaztatik neki. 

11. Uj tagokul beléptek: a nógrádi esperességben Biszkup Béla 
ozdini, Pohanka Géza turicskai lelkészek; a pestmegyei esperesség-
ben: Kemény Dezső maglódi, Kemény Ödön fóthi, Schrott Péter vad-
kerti lelkészek; a bánátiban Bohus Károly franczfeldi lelkész; a zólyomi-
ban Obetko Lajos beszterbányai tanító. 

12. A tagok közül meghaltak: Kutlik Felix kulpini lelkész a 
bács-szerémi esperességben; dr. Szeberényi Gusztáv b.-csabai lelkész 
s bányakerületi püspök a békés-csanádiban; Obelko Lajos felső-almási 
s Szilniczky Mihály egyház-maróthi tanító a hontiban; Pestmegyében 
Láng Adolf tápió-sz.-mártoni lelkész. 

13. Az intézeti tagok száma ez idő szerint 251. 
14. Segélyezendő fél van 36. 
15. Az intézetbe való felvételre a pénztáros úrnál jelentkező 

losonczi vallástanító, Kaszner Ede, oda utasíttatik, hogy az ez iránti 
megkeresését intézze a főesperes úr közvetítése mellett a kormányzó 
bizottsághoz. 

16. A közgyűlés ismét fölemeli a segélyezendők jutalékát egyé-
nenként 10 frttal, úgy hogy legközelebb 70 frt évi segélyben része-
sülnek. 

17. A m. é. jk. 15. pontja, melynek értelmében minden «a kerület 
területén, az intézet alakulása után (1874.) hivatalba lépő pap (alap-
szabály II. 5.) köteles az intézet tagjává lenni», fentartatik s az esperesek 
felhivatnak ezen határozatnak alegerélyesebb eljárással érvényt szerezni. 

18. A pestmegyei esperesség azon indítványa, hogy az intézeti 
alapszabályok, az ezek megalkotása óta hozott határozatok s a meg-
változott viszonyok tekintetbe vételével módosíttassanak, elfogadta-
tik s ennek keresztülvitelével megbízatik a jk. 43. pontjában kikül-
dött számvizsgáló bizottság, melynek munkálata a jövő évi közgyűlésen 
lészen beterjesztendő. 

Belohorszky Gábor, Händel Vilmos, 
püspökhelyettes. jegyző. 

Tudomásul vétetik. 
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44—49. 44. Bemutattatnak a kerületi segélyért folyamodó özvegyek 
kérvényei. 

A kerület közgyűlése Becker Flórának, Wallach Liná-
nak a bácsi esperességben, Karner Jozéfának, Bierbrunner 
Karolinnak a bánáti esperességben; Mockovcsák Károlyné-
nak, Zayacz Dánielnénak, Valentinyí Jánosnénak, Orgovan 
Pálnénak, Oertel Ferencznének, Szomora Karolinának, Wankó 
Sámuelnénak, Ambrózy Edénének a békési esperességben; 
Simon Péternének a budapesti esperességben; Ambrózy 
Jánosnénak, Sterczel Johannának, Braxatorisz Emiliának, 
Molitorisz Máriának a honti esperességben; Oszterrnan 
Józsefnénak, Korcsek Rozáliának, Lehotkay Teréznek a nó-
grádi esperességben; Melna Mihálynénak, Zámolyi Józsefné-
nak, Mocskonyi Náthánnénak a pesti esperességben; Jezsovics 
Mihálynénak a barsi esperességben; Braxatoris Andrásné-
nak, Urbanszky Jánosnénak a zólyomi esperességben; tehát 
összesen 26 papözvegynek egyenkint 20 frtot, összesen 
520 frtot utalványoz segélyképen a kerület pénztárából. Az 
ezen czélra megszavazott 600 frtnyi összegből fenmaradt 
80 frt a kerületi özvegy-árva s gyámoló intézet pénztárosá-
nak beszolgáltatandó. 

45. Bemutattatik az első magy. ált. biztosító társaságnak 1890. 
márcz. 15-én kelt átirata, mely szerint a vele megkötött biztosítási 
szerződés értelmében 390 frt 27 kr. az illető esp. egyh. elnököknek 
megküldetett. 

Tudomásul szolgál. 

46. Bemutattatnak az egyetemes alapok számadásai. 
Tudomásul vétetnek. 

47. Bemutattatnak Raff'ai Sándor és ifj. Dedinszky János theo-
logusoknak külföldi stipendiumért való folyamodványaik. 

A folyamodóknak egyenkint 50 frt hitjelölti ösztöndij-
képen megszavaztatik, de az nekik csak a papjelölti vizsga 
sikeres letétele után fog kiadatni. 

48. A tavalyi jegyzőkönyv 37. pontja 1. szám alatti bekezdésé-
nek azon pontja, mely szerint a bácsszerémi esperesség utasíttatott, 
hogy a horvát bánnál orvoslást keressen egy horvátországi szolga-
biró azon rendelete ellen, mely hitsorsosainknak megtiltotta a katho-
likus ünnepeken a mezei munkát; miután a báni hivataltól még 
az elintézés le nem érkezett, 

függőben tartatik. 

49. Ugyanezen jegyzőkönyvi pont 4. szám alatti bekezdésénél 
bejelenti a nógrádi alesperes úr, hogy a zahorai gyülekezet a kerületi 
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közgyűlésnek határozata ellen az egyetemes közgyűléshez felleb- 50—52. 
bezett. 

A fellebbezés az egyetemes közgyűléshez fölterjesztendő. 

50. A nógrádi esperesség a losonczi vallástanár részére 200 frt 
évi segélyt kér. 

A közgyűlés a kért 200 frtot a folyó évre a kerületi 
pénztárból kiutalja. 

51. Bemutattatik az agárdi gyülekezetnek kérvénye, melyben 
az államsegélyből a paplak helyreállítására 500 frtot kér kamat nélkül 
kölcsön és bemutattatnak a felső-petényi és béri gyülekezetek kérvé-
nyei, melyekben ugyanazon kútfőből roskadozó templomaik helyre-
állítására segélyt kérnek. 

A közgyűlés a kérvényeknek a rendelkezésére álló állam-
segély csekélységénél fogva helyt nem adhat. 

52. Bemutattatik a jelen jegyzőkönyv 10-dik pontjában a hivány 
és adófelfölyamodások előkészítésére kiküldött bizottság jelentése, ennek 
alapján 

a közgyűlés 
1. az apostagi felfolyamodásnak helyt ad, azon hozzá-

tétellel azonban, hogy a tanítói javadalmazást a jövőben 
emelni fogja. 

2. Csorba Endre alberti tanító felfolyamodását eluta-
sítja és helybenhagyja a pestmegyei esperesség azon hatá-
rozatát, mely a felfüggesztett tanítónak a felfüggesztés idejére 
járó felefizetést helyettesének díjazására rendelte fordítani. 

3. Az alberti egyház felfolyamodásának, hogy a hozzá-
csatolt kunszentmiklósi filia egyházi adóját Pilisen vagy 
Irsán fizethesse, helyt ád, és a pestmegyei esperességnek 
ez ügyben 1889-ben keletkezett határozatát megváltoztatván, 
az 1887-ben hozott határozatát hagyja helyben, mely sze-
rint az egyházi adó Alberti-Irsán fizetendő. 

4. Özv. Mihalik Ferenczné Solcz Amália losonczi lakos 
felfolyamodását, melyet szász-pelsőczi birtokának megadóz-
tatása ellen a zólyomi esperesség útján fölterjesztett, kellő 
felszerelés hiánya miatt békés kiegyezés reményében vissza-
szállítja az esperességhez azon felhívással, hogy az egyez-
ség nem sikerülte esetében nyomozza ki mindazon adatokat, 
melyek ezen adóügy elbírálásához szükségesek. 

5. Ferjencsik Pál és Kauka Andor zólyomi lakosoknak 
osztrolukai birtokuk megadóztatása ügyében a zólyomi 
esperesség határozata ellen beadott felebbezését a közgyűlés 
elutasítja és helyben hagyja az esperesség határozatát. 

6. Az alsó-sztregovai anyaegyháznak a nógrádi espe-
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53—57. resség ellen a conventiós cselédek egyházi adója tárgyában 
beadott felebbezését a közgyűlés visszautasítja, azért is, 
mert a canonica visitatió alkalmával megállapított szolgál-
mányok iránti vitának elintézése az egyházi biróság útjára 
tartozik. 

7. Reil Sámuel azon felfolyamodása, melyben hiveit 
köteleztetni kéri, hogy az általuk megvett nemesi birtokok 
után papi bért fizessenek, leszállítja a hontmegyei esperes-
séghez, miután ez ügyben az esperesség még érdemleges 
határozatot nem hozott. 

53. Bemutattatik a csorvási leányegyház anyásítása ügyében 
eljárt bizottságnak véleményes jelentése. 

Miután az anyásítás föltételei megvannak, a kerület 
közgyűlése azt az anyaegyház által kivánt következő föl-
tételek elfogadása mellett helybenhagyja: 

1. a leányegyház kötelezettsége az anyaegyház tartozá-
sának megfizetésére fenmarad; 

2. az orosházi hivek által netalán a csorvási határon 
birt földek és viszont a csorvási hivek által az orosházi 
határon birt földek az illető egyházak által adó alapul ne 
használtassanak. 

54. Az egyházas-maróti papválasztás ellen beadott felfolyamodást 
a jelen jegyzőkönyv 9-dik pontjában kiküldött bizottság jelentése 
alapján, mint kellően fel nem szereltet 

a közgyűlés leszállítja a hontmegyei esperességhez. 

55. A magyar énekes könyv szerkesztésének ügyében való 
eljárást 

a közgyűlés a megválasztandó püspök úrnak tartja fenn. 

56. Bejelentetnek a mult évi jegyzőkönyv 49. pontja kapcsán 
az esperességek határozatai a kerületi papválasztási szabályzat, a papi 
állomás megüresedése esetén a helyettes pap javadalmazásáról, vala-
mint a hátramaradt özvegy és kiskorú árvák javadalmazásáról. 

Ezen jelentések alapján 
a kerület közgyűlése a mult évi kerületi jegyzőkönyv 

49. pontjában körülirt papértekezleti határozatokat határo-
zattá emeli. 

57. Bemutattatik az aszódi algymnasium államsegély ügyében a 
tanügyi bizottság jelentése. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy ezen algymnasium 
jelenlegi állapotában fenn nem tartható, de fekvésénél fogva 
tagadhatatlanul missiót teljesít, mert évek óta átlag 100 
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tanulója van, az egyetemes gyűléshez pártolólag terjeszti fel 58. 
az államsegélyért való kérvényt. 

58. Bemutattatik az alsó és felső tankerületi népiskolák 1889—90. 
iskolai évről szóló következő jelentés: 

Nagyméltóságú és főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés! 

Mult évi kerületi gyűlésünk jegyzőkönyvének 17. p. a. köteles-
ségemmé válván egész kerületünk 1889 —90-dik tanévi népiskolai 
közoktatásáról jelentést tenni, van szerencsém nt. Raab Károly felső 
tankerül, bizotts. elnök úr velem közlött kimutatásának felhasználá-
sával kerül, tanügyünk mult évi állását -— visszapillantást vetve az 
előző tanévi adatokra — következő jelentésemben tiszteletteljesen 
beterjeszteni: 

I. Tabel la . 

A) Bánáti esperesség 32,158, tavaly 945-tel kevesebb 

.a B) Bács-szerémi » 74,089, » 846-tal » .a C) Barsi » 3.065, » 128-czal » 
N D) Békési » 113,966, » 740-nel » 

M J E) Budapesti » 16,340, » 1694-gyel több 
c> F) Honti » 23,624, » 51-el kevesebb 

G) Nógrádi » 46,192, » 746-tal » 
H) Pestmegyei » 43,431, » 8 3-mai » 
I) Zólyomi » 39,646, » 288-czal » 

Összesen: 392,511, tavaly 2133-al kevesebb 

Tanköteles volt: 
6—12 éves 1 3 - 15 éves 6—15 éves 

fiú leány össz. nép.o/0 fiú leány össz. nép.% fiú leány össz: nép.% 
A) 2225 2066 4291 133 850 766 1616 5-0 3075 2832 5907 183 A) 

tavaly — 441 — 96 — 537 17-2 
B) 5535 5424 10959 14-7 1607 1744 3351 4 5 7142 7168 14310 19-3 

tavalv + 1 9 5 - 164 + 31 19-5 
C) 182 183 365 11 9 73 68 141 4'6 255 251 506 16-5 C) 

tavalv — 63 + 27 — 36 160 
D) 8354 7904 16258 14-2 3343 3145 6488 5-6 11697 11049 22746 19 9 D) 

tavaly — 341 — 502 — 843 19-3 
E) 1231 902 2133 13-0 478 393 871 5-3 1709 1295 3004 183 

tavaly — 8 + 117 + 109 172 
F) 1224 1159 2383 100 506 476 982 4-1 1730 1635 3365 142 F) 

tavaly + 64 + 55 + 119 14-7 
G) 2645 2623 5268 11-4 913 881 1794 3-8 3558 3504 7062 15-2 

tavaly + 160 + 88 + 248 160 
H) 3347 3146 6493 14-9 1198 1203 2401 5-5 4545 4349 8894 20-4 

tavaly — 308 — 54 - 362 19-6 
I) 2628 2612 5240 132 993 924 1917 4-8 3621 3536 7157 180 

tavaly — 86 + 49 — 37 178 
Ossz. 27371 26019 53390 13-6 9961 9600 19561 4 9 37332 35619 72951 18-5 

tavaly — 828 — 480 - 1308 18-3 



I s k o l á b a j á r t : 

helyben elemibe ismétlőbe idegen elemibe ideg. ismétlőbe felső v. polg. magánintéz. középtan. 

-4) 2063 + 1902 = 3965 607 + 523 = 1130 62 + 40 = 102 10 + 1 = 11 39 + 23 = 62 — + — = — 72 H = 72 
tavaly — 386 — 220 — + 1 — 30 + 2 + 11 

B) 4963 + 5009 = 9972 1006 + 1154 = 2160 96 + 38 = 134 5 + 1 = 6 3 + 2 — 5 — + 1 = 1 47 + 1 = 48 
tavaly + 130 — 140 — 5 + 31 + 3 4- 134 — 17 

C) 73 + 85 = 158 16 + 16 - — 32 93 + 59 = = 152 2 + — = 2 1 + 16 = 17 2 + 4 = 6 37 + 2 = 39 
tavaly — 9 + 16 — 12 + 5 + 1 + 3 — 7 

F>) 7330 + 6943 =14273 653 + 698 = = 1351 597 + 436 = 1033 232 + 202 = 434 247 + 23 = 270 — + 47 = 47 153 H = 153 
tavaly + 73 + 513 t — 197 — 203 — 153 — 22 — 9 

E) 301 + 239 = 540 - + 109 109 736 + 642 = 1378 — + — = — 251 + 143 = 394 — + 56 = 56 270 -\ = 270 
tavaly — 16 — 102 — 98 + 120 — 22 + 26 + 164 

F) 1150 + 1122 = 2272 401 + 401 = 802 38 + 32 = 70 41 + 31 = 72 23 + 27 = 50 — + — = — 60 H = 60 
tavaly — 15 + 65 + 13 + 13 — 12 + 3 + 10 

G) 2295 + 2353 = 4648 528 + 551 1079 54 + 26 = 80 4 + — = 4 25 + 12 = 37 12 + 28 = 40 34 H = 34 
tavaly + 212 — 33 + 18 + 22 + 17 — 27 — 3 

H) 3067 + 2938 = 6005 932 + 1009 = 1941 25 + 24 49 17 + 7 — 24 12 + 8 -- - 20 3 + 14 — 17 41 d = 41 
tavaly — 341$ j — 32 — 32 + 1 + 2 + 3 — 11 

1) 2420 + 2459 = 4879 751 + 736 = 1487 127 + 143 = 270 150 + 74 = 224 52 + 42 = 94 3 + 3 = 6 67 H = 67 
tavaly — 67 + 51 — 65 + 38 — 44 + 1 + 11 

)ssz. 23662 +23050 =46712 4894 + 5197 =10091 1828 +1440 = 3268 461 + 316 = 777 653 + 296 = 949 20 +153 = 173 781 + 3 = 784 
tavaly — 419 + 118 — 378 + 28 — 238 + 123 + 149 

CM 
OS 

i® 
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Iskolába járók főösszege: 58. 
fiú 

A) 2853 
B) 6120 
C) 224 
D) 9212 
E) 1558 
F) 1713 
G) 2952 

H) 4097 
I ) 3570 

leány 

2489 
6206 

182 
8349 
1189 
1613 
2970 
4000 
3457 

ossz. 

5342 
12326 

406 
17561 

2747 
3326 
5922 
8097 
7027 

léleksz. % 
16-6 
16-6 
132 
15'4 
16-8 
140 
12-8 
1 6 6 
17-7 

tanköt. % 

90-4 
86-1 
80-2 
77-2 
91-4 
98-8 
83-8 
91-0 
98-1 

tavaly 
- 622 

136 
3 
2 

72 
77 

+ 206 
— 410 

75 

+ 
+ 
+ 
+ 

Összesen 32299 30455 62754 15*9 86-0 617 

Iskolába nem járt: 
fiú leány össz. tanköt. % 

-í) 222 343 565 9-5 
B) 1022 962 1984 13-8 
C) 31 69 100 19-7 
D) 2485 2700 5185 227 
E) 151 106 257 8'5 
F) 17 22 39 l- l 

G) 606 534 1140 16-1 
H) 448 349 797 8-9 
D 51 79 130 1-8 

Összesen 5033 5164 tav. 9508 10197 13-9 

Félnapi mulasztás volt: 

A) 42939, esik egy-egy elemi iskolára 18, tavaly + 9738 
B) 54167, » » » 5, » + 30870 
C) 2875, » » » 18, » — 702 
D) 184050, » » » 12, » + 26572 
E) 5681, » » » 10, » + 2578 
F) 33910, » » » 14, » + 7405 
G) 10729, » » » 2, » + 7361 

H) 68355, » » » 11, — 32675 
I ) 58074, » 11, — 11485 

Össz. 460780, esik egy-egy elemi iskolára 9'8, tavaly + 39662 

Mnlasztás-birságolási esetek: 
A) 60, B) 84, C) —, D) 122, E) —, F) 22, 

tavaly + 1, — 71, —, + 132, —, + 98, 
G) 69, H) 197, 1) 232, = 786, 

tavaly —69, —94, + 71, + 68, 
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58. Elemi iskoláinkba idegen gyermek járt: 

Ä) 27 fiú, 17 leány, összesen 44, mult évben — 5 
B) 57 » 32 » 89, » » + 2 
C) 8 » 13 » » 21, » + 2 
D) 209 >> 144 353, » » — 13 
E) 175 » 289 » 464, » + 10 
F) 86 » 75 161, » » — 9 
G) 156 » 136 292, » + 76 
FL) 137 » 108 245, » » — 14 
I) 54 » 86 » » 140, » » — 32 

Ossz. 909 fiú, 900 leány, összesen 1809, mult évben + 17 

Ezen tabella szerint: 
1. A lélekszám minden esperességben szaporodott, kivéve a 

budapestit, hol a lélekszám, alkalmasint hiányos felvétel folytán, 
1694 fővel kisebb, mint az előző évben; az összes szaporulat 2133, 
mely szám körülbelül 1"6% szaporodásra mutat. 

2. A tankötelesek számtételei ugy a 6—12, mint a 12—15 
éveseknél nagyobbak az előző évieknél, még pedig amott 828-czal, 
itt 480-nal, a főösszegben 1308-czal, mi a kerület tanköteleseinél 
0-2% emelkedést jelent. Azonban feltűnő különbség merül fel nem 
egy esperességnél, ha a lélekszámot a tankötelesek számával, a két-
féle tankötelesek számának egyikét a másikával hasonlítjuk össze, 
s ha ez összehasonlítást az egyes esperességek tanköteleseinek szá-
maira alkalmazzuk, mely különbségek csakis arra vihetők vissza, 
hogy a tankötelesek számai nem nyugszanak mindenütt pontos 
összeíráson, de még csak statist. kiszámításon sem, az előbbi leg-
több helyen alig lévén keresztül vihető, utóbbi pedig magában is 
nagy eltéréseket tűrvén meg. 

3. Ennél jelentősb az iskolába járt tankötelesek kimutatása, azért 
is, mert ez tényleges állapotot tüntet elő, bár még mindig föltehető, 
hogy nem minden iskolába járó lett számba véve, különösen a szór-
ványosokat tekintve, s nem minden tanuló lett a megfelelő rovatba 
fölvéve; azért is, mert 617 tankötelessel járt ez idén több az iskolába, 
mint tavaly, mely szám a népességi szaporulatnak tulbőven meg-
felel, esvén a szaporulat a felekezeti elemi és idegen elemi iskolá-
sokra, valamint a felső vagy polgáriakra, az apadás pedig a felekezeti 
és idegen iskolásokra, továbbá a magán-intézetek és középtanodák 
tanulóira. Barsnál megjegyezte a jelentéstevő, hogy ott a helyi vi-
szonyok nem igen engednek e részben javulást remélhetni. A javulás 
feltűnő Bánátban, Pestmegyében és Zólyomban; apadás Bács-Szerém-
ben, Budapesten, Hontban és Nógrádban; Békés egy fokon maradva, 
tekintettel a népszaporulatra, szintén alábbszállás utján találtatott. 
Általában megjegyzendő, hogy az ismétlő iskolások száma a legtöbb 
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helyen folyton apadóban van, mely szomorú tapasztalatot némileg 58. 
mérsékli az, hogy másfelől a felső vagy polgári iskolák nagyobb 
számban voltak látogatva. 

4. Az iskolába nem járt tankötelesek száma magában véve 
elszomorítóan nagy ugyan, 689-czel nagyobb a tavalyinál; azonban, 
ha tekintjük, hogy az iskolások száma 617-el haladja a mult évit, 
hogy a tanulók lélek- és tanköteles-számarányai ugy általán a kerü-
letet, mint az egyes esperességeket véve — leszámítva tán a nógrádi 
esperességet — oly mérvűek, melyek szerint tanügyünk állása az 
országos tényleges állás mértékét valóban megüti, s hogy bátran föl-
tehető, miszerint voltak iskolásaink, oly iskolákban elszóródva, melyek 
az illető adatgyűjtő lelkészek és dékánusok figyelmét kikerülték: tan-
ügyünk még mindig oly képet mutat, mely a versenyt bármely 
irányban kiállja. 

5. A félnapi mulasztások száma, bár a tavalyinál 39,662-vel 
kisebb, így is fölötte nagy és még nagyobb az eltérés, ha tekintetbe 
veszszük az egyes iskolák, egyházak, iskolakörök és esperességek 
mulasztás-kimutatásait, mi ismét főkép annak tulajdonítandó, hogy a 
mulasztások nem mindenütt jegyeztettek pontosan, sem egyformán, 
ugv hogy itt csakis az igazolatlan, ott pedig az igazolt mulasztások 
is számba lettek véve. 

6. A mulasztás-birságolási esetek száma 68-czal esett. Barsból 
és Budapestről egyetlen egy eset sincsen bemutatva. Pedig a beter-
jesztett mulasztások, ha nem is teljes összeségökben elég tág teret 
nyújtottak a törvényes szigor alkalmazására minden egyházban és 
esperességben. A birságok midenütt iskolai czélokra lettek felhasználva. 

7. Az elemi iskoláinkba járt idegen illetőségű és vallású gyer-
mekek száma a mult évhez képest 17 főnyi apadást mutat, talán 
hogy hol nem lettek számba véve, hol a saját iskolásaink számába 
foglaltattak, mintegy kárpótlásul azon tanköteleseinkért, kiket az isko-
lázottak sorában nem tudtak az illetők felmutatni, holott az utóbbi 
gyakorlat helytelen, az előbbi hiányos, a mennyiben az idegen gyer-
mekek befogadására csaknem mindenütt nyilik alkalom és nincs 
okunk azt eltitkolni, hogy mi a közmívelődés szolgálatában igy is 
állunk. 
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II. Tabel la. 

Tanító volt: 

képesített nem képesített rendes segéd össz. 
tav. tav. tav. tav. 

Ä) Bánáti esperesség 3 8 + 3 3 — 1 3 9 + 3 2 — 1 4 1 
B) Bács-szerémi esperess. 85 + 7 12 — 2 8 4 + 6 1 3 — 1 9 7 
G) Barsi esperesség 5 + 1 — — 5 + 1 — 5 
D) Békési » 1 1 0 — 4 17 + 5 1 0 4 — 3 2 3 + 4 127 
E) Budapesti 2 5 4 — 2 0 — 9 2 9 
F) Honti » 4 9 4 — 5 0 — 1 3 + 1 5 3 
G) Nógrádi » 91 17 — 1 0 0 + 2 8 — 4 1 0 8 

H) Pestmegyei esp. 6 4 + 1 6 — 5 6 — 3 14 + 4 7 0 
I) Zólyomi esperesség 5 6 15 — 5 2 + 1 19 — 1 7 1 

Összesen 5 2 3 + 8 7 8 + 2 5 1 0 + 6 9 1 + 2 6 0 1 

Iskola: 

egyh. közs. v. áll. egyh. tul. bérelt jó rossz épült javítt. 
tav. tav. tav. tav. tav. tav. tav. tav. 

A) 1 6 + 7 2 5 — 3 16 + 7 — — 1 6 + 6 — — -- + 1 3 — 2 
B) 6 2 — 6 13 + 1 4 5 8 + 5 4 — 6 8 -- 6 7 — 2 4 + 1 9 — 1 
G) 4 — 1 — 4 — — 4 -- 1 — — - + 1 1 — 
D) 121 + 1 4 — 1 0 8 3 13 + 5 109 + 2 12 + 3 - + 4 1 0 4 — 1 6 
E) 7 + 1 — — 6 + 1 1 + 1 7 + 1 — — — — 4 + 3 
F) 5 1 + 1 - + 1 5 1 + 1 — — 4 7 -- 5 4 + 6 1 — 8 — 
G) 104 — 4 — 1 0 4 — + 4 9 7 -- 3 7 + 3 1 — 1 7 + 2 

H) 5 2 + 1 8 1 — 5 2 -f 3 - + 1 5 4 9 + 3 3 — 3 — 2 2 1 + 1 
I) 5 7 — 1 1 — 5 6 2 — 5 3 — 4 — 1 - + 2 8 — 2 

Össz.474 + 2 1 49 + 1 2 455 + 1 4 20 + 2 5 450 —3 37 + 9 9 + 6 165—15 
523 

Az iskoláknál volt: 

tanterem tanítói lak faiskola testgyakorló 
tav. tav. tav. tav. 

A) 16 + 8 12 + 10 — + 2 — — 

B) 9 3 + 8 7 1 + 1 11 + 1 14 + 1 
c) 5 — 5 — 1 — 2 — 

B) 1 2 0 + 7 1 1 9 + 6 3 3 + 4 8 + 2 
E) 19 — 9 + 2 — — 1 + 1 
F) 5 3 — 4 5 — 4 5 — 2 6 + 1 
G) 1 0 5 — 2 1 0 5 — 2 5 7 — 1 — + 1 
H) 7 1 — 1 4 8 + 3 7 + 3 4 — — ' 

I) 7 4 — 1 5 9 — 4 4 + 1 7 — 

Összesen 556 + 1 9 473 + 2 0 198 + 1 0 62 + 6 
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Taneszközök: 58. 

fali fali term. term. kötet 
irótábla olv. tábla térkép földgömb rajzi eszk. tani eszk. könyv 

tav. tav. tav. tav. tav. tav. tav. 
A) 23 - 3 300 —118 46 — 2 8 —1 214 — 53 23 — 7 175 — 67 

S) 146 + 1 0 681 — 53 280 —75 39 + 1 429 + 99 201 —25 1223 —136 
C) 6 87 — 12 18 6 568 — 5 84 119 — 3 

D) 214 + 8 1512 + 1 5 6 314 + 5 4 64 + 3 2051 — 15 454 + 1 2382 + 1 1 3 
E) 31 — 1 265 51 — 4 10 315 + 1 0 8 6 23 + 8 2401 + 79 
F) 75 — 1 1215 + 31 182 + & 49 —1 2232 — 85 143 + 2 0 4628 —279 

G) 136 + 1 2031 + 1 0 7 243 + 2 79 —1 1765 + 204 180 —27 3449 — 96 

H) 121 - 2 731 — 16 161 —15 37 —2 773 — 41 195 + 1 6 2109 + 2 8 4 

I) 114 1453 + 15 243 — 9 52 1221 + 23 319 + 8 1577 — 80 

issz. 866 + 1 2 8305 + 110 1538 —44 344 —1 9568 + 1 2 1 3 1622 — 6 18063 —185 

Az iskolák jövedelme: 

készpénzben 
frt kr. 

A) 3495 80 
B) 36043 50 
C) 1179 — 
D) 36266 60 
E) 31871 — 
F) 11860 
G) 10949 — 
H) 21648 90 
I ) 23225 — 

terményekben 
frt kr. 

2444 — 
17186 — 

1281 — 
39742 50 

7360 — 
11354 — 
24440 — 
17705 25 
10544 — 

összesen 
frt kr. 

5939 80 
53229 50 

2460 — 
76009 10 
39231 
23214 — 
35389 — 
39354 15 
33769 — 

tavaly 
frt kr. 

+ 2676 90 
— 3994 50 
+ 20 — 
+ 581 03 
— 8717 — 
— 49 — 
— 187 — 
— 2430 15 
+ 1187 — 

Összesen 176538 80 132056 75 308595 55 - 1 0 9 1 2 72 

Ezen jövedelem források szerint: 

ingatl. ért. jöved. töke kamat tandíj állami közs. egyh. egyéb összesen 
A) 20300.— 306.— — — 2 1 2 . - — — 5358.80 63.— 5939.80 
B) 169300.— 9 8 6 8 . - 23390.— 1370 — 550.— 793.— 6736.— 33212.50 700.— 53229.50 
C) 11576.— 834.— 734 — 50 — 194.— — 227.— 1140.— 15.— 2460.— 

B) 373772.— 13716.— 4449.50 341.60 6369.— — 2 3 6 2 . - 52519.50 701.— 76009.10 
E) 4000.— 1457.— 51474.— 3059.— 18772.— — 6027.— 9346.— 5 7 0 . - 39231.— 
F) 67321.— 6349. - 8220.— 508.— 3209.— — 2881.— 7754.— 2513 — 23214.— 
G) 103640.— 9 6 9 0 . - g. 5597.— 

í 9006.— 
295.— 5 6 1 0 - 3 9 5 . - 757.— 16624.— 2018.— 3 5 3 8 9 . -

H) 203576.— 11121.23 
g. 5597.— 

í 9006.— 562.90 2650.40 — 1557.27 22211.13 1 2 5 1 2 2 39354.15 

1) 46785.— 3 3 1 5 . - 3240-— 178.— 5956.— — 8617.— 1 4 3 7 2 . - 1331.— 33769.— 

1000270 — 56656.23 106110.50 6364.50 43522.40 1188.— 29164.27 162537.93 9162.22 308595.55 

7 
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58. Az iskolák kiadása: 

rend. tan. segédtan. javítás tanszer. egyebek összesen tavaly 
A) 5139.20 — 153.— 58.— 289.60 5939.80 +2676.90 
B) 13581.— 3270.— 3156.50 597.— 2157.— 52761.50 —3529.50 
C) 2266.— ' — 49.— 35.— 22.— 2372.— 4 3 6 . -
D) 62272.10 1150.— 1993.— 913.— 2177.— 75135.10 —1011.02 
E) 23290.— 3680.— 1301.— 1187.— 9190.— 38951 — -8783 .— 
F) 20191.— 320 — 8 5 7 . - 387.— 1159.— 23211.— — 19.— 
G) 32931.— 568.— 1161.— 27.— 677.— 35367.— — 165.— 
H) 30189.29 3261.— 2517.18 389.90 2191.57 39119.24 -2312.21 
I) 27600.— 1613. 877.— 198.— 3181.— 33769.— 41187.— 

Ossz. 218365.59 17162.— 15067.98 3821.90 22211.17 306661.61 
Tavaly — 9133.19 + 1116. 1113.60 + 212.25 -- 3091.02 • - 12012.86 

Pénzbeli maradvány: 

A) —.—, B) 465.—, G) 88.— D) 874.—, E) 280.—, F) —.—, 
G) 22.—, 204.91, 7) —.—, összesen 1933.91. Tavaly 1100.14 krral több. 

Átlagos kiadások: 

egy elemi isk. fent. rendes 
tav. 

A) 371.23 + 3.41 339.95 
B) 851.04 — 368.35 518.85 
C) 593. b 9.— 566.50 
D) 620.95 — 13 65 598.77 
E) 5564.43 —1793.43 1164.05 
F ) 455.17 — 7.17 409.82 
G) 340.06 — 2.06 329.34 
H) 752.85 — 227.04 544.45 
1) 59229 4 31.71 530.76 

tanítóra 
tav. 

— 94.41 
— 70.07 
— 184.50 
4 10.75 
— 97.05 

0.18 
19.34 
4.30 

20.76 

+ 

segédtanítóra 
tav. 

251.54 —35 38 

egy elemi tanulóra 
tav. 

Együtt 646.96 509.99 

193.47 
408.88 
106.66 
71.— 

232.92 
84.89 

192.83 

—26.03 
4-93.12 
+27.34 
+ 1 7 . -
— 55.70 
+73.11 

1.49 
5.29 

15.01 
5.26 

72.15 
10.21 
7.60 
6.51 
6.92 

+ 0.91 
— 0.42 
— 2.79 
— 0.10 
— 15.34 
— 2.40 
— 2.24 
— 0.02 
— 1.42 

6.56 — 0.18 

Átlag esik tanuló: 
egy elemi tanítóra egy tanteremre 

A 96"6 véve 41 tanítót, 101-6 véve 39 tantermet 
B) 102-8 97 132-9 » 75 
C) 39-5 4 39-5 » 4 
D) 112-3 » 127 118-9 » 120 
E) 77-7 7 » 28-4 » 19 
F) 4-2*8 » 53 42-8 » 53 
G) 43-0 108 44-2 » 105 
B) 85-7 70 85-7 » 70 
I) 68-7 71 65-9 » 74 

Együtt 88-0 véve 578 tanítót, 83*5 véve 559 tantermet 
s számítva mindenütt csak a helyb. hitfelek, iskolákba járókat. 
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Ezen táblázathoz tartozó észrevételeim a következők: 58. 
1. A tanítók képesítettségét és jellegét — szólva csupán az 

elemiekről — előtüntető számadatok egybevágnak. Hogy az előző 
évben nagyobb volt a képesített rendes tanítók száma, mint a szóban 
lévő tanévben, tán csak annak tulajdonítandó, hogy egyik-másik állo-
más épen üresedésben találtatott; hogy a nem képesített és segéd-
tanítók száma ez idén apadt, örvendetes jelenségnek vehető s helylyel 
arra vihető vissza, hogy az ideiglenes iskola feloszlott, vagy épen 
bezáratott. 

2. Az iskolák jellegét, tulajdonosait és minőségét mutató rova-
tok nem minden ponton hangzanak össze a többi, összehasonlítás 
alá jövő rovatok adataival s itt-ott annyira csökkent az iskolák száma, 
hogy ez alig magyarázható ki másból, minthogy vagy kimaradt egyik-
másik iskola a fölvételnél vagy az osztott iskola osztatlan számba 
vétetett. 

3. Ha a tantermekre, tanítói lakokra, faiskolákra és tornákra 
vonatkozó, egészben véve nagy apadást jelző adatoknak hitelt adni 
lehet, s ez apadás nem tulajdonítandó inkább hiányos számbavétel-
nek: ugy azt elszomorító dolognak kellene mondanom. 

4. A taneszközök rovatai szintén jelentékeny hullámzásról tanús-
kodó számokat foglalnak magokban, még pedig hol emelkedésre 
mutatva, hol apadásra — különösen a fali olv. tábláknál és a ter-
mészetrajzi eszközöknél; föltehető, hogy egy helyen a tavalyi elnézés 
lett pótolva, más helyen uj elnézés elkövetve, ismét a természetrajzi 
és természettani eszközök, füzetek és csoportok szerint lehettek fel-
számlálva. 

5. A községi iskolák, különösen a délvidéki két esperességben 
lévők, nem találtatván az illető rovatokban ezúttal sem minden oldal-
ról föltüntetve, ez az összesítő munkát fölötte nehezíti, az össze-
hasonlító arányosítást önkényessé teszi és tanügyünk összképének hű 
bemutatását lehetetleníti; pedig kerületünknek s mindegyikünknek 
érdekében áll, hogy közoktatásunkat minden izében ismerjük, mire 
ha magunk nem, az állami közegek még ugy sem nyújtanak nekünk 
kielégítő, a valóságnak teljesen megfelelő módot. 

6. Az iskolák jövedelme készpénzben és terményekben, valamint 
annak források szerinti bemutatása itt-ott feltűnő eltérésekről szól a 
tavalyi számoktól, eltekintve az ingatlanok becsértékének és a ter-
mények piaczi árának változóságától is, mi ismét vagy annak róható 
fel, hogy a tavalyi hiányos adatok helyesbítve s uj jövedelmi forrá-
sok fölfedezve lettek, vagy másfelől annak, hogy a meglévő alapok s 
bevételek figyelmen kivül hagyattak. Mindenesetre örvendetes — ha 
való — azon jövedelmi adat, mely 10,900 frtot haladó többletről 
tesz említést, nem különben azon másik adat, mely az elemi tanügy 
szolgálatában álló ingatlanok értékét egy millió forinttal mutatja be. 

7. Az iskolák kiadásának főösszege, beszámítva azon esperessé-
gek kiadás-többletét, illetve kevesebbletét, melyek részéről az bejelen-
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58. tetett, 12,000 frttal haladja tul a mult évi összes kiadást s a jövede-
lemből mégis 1900 írtnál nagyobb maradványt hagy fenn. A kiadási 
többlet legnagyobb része rendes tanítók fizetésére fordíttatott. 

8. A következő kimutatás magában foglalja esperességenként a 
kiadások átlagait az egyes elemi tanulókra, rendes és segédtanítókra, 
valamint az egyes elemi tanulókra, visszatekintéssel a mult évi hason-
czélu kiadásokra. Ezen kimutatás a zárkimutatással együtt képezné 
koronáját a statist. előterjesztésnek, hogy meglássék, mennyi tanuló 
jár átlag egy tanterembe, egy tanító keze alá, s mennyibe kerül egy 
gyermek neveltetése, egy tanító díjazása, egy iskola fentartása. Ugy de 
ebben akadályul szolgál a még mindig hiányos és gyakran hibás 
adat-összehalmozás, mely nem egészen biztos alapot nyújt az 
összehasonlító és részletes kiszámításokhoz; pedig oda kell töre-
kednünk, hogy a betetőzés a tanügynek tiszta, csalhatlan áttekinté-
sére vezessen s abban az összes pontos, hézagtalan adatok találkozva, 
kifogásolhatlan hitelesítést nyerjenek. 

9. Már az előrebocsátottakból is meríthetem azon állításom jogo-
sultságát, hogy atanügy vitele,vezetése és fejlesztése körül közvetlenül és 
közvetve működő közegek egyház-, esperesség- és kerületszerte oly 
eredmények felmutatására nyújtottak nekem kedvező alkalmat, mely 
egyfelől eleven mozgásra, tevékenységre, haladásra vall, másfelől azon 
reményre jogosítja fel a kerületet, hogy a folytatólagos lankadatlan 
munkálkodás, szigorú ellenőrzés és szeretetteljes gyámolítás utján a 
hiányok pótolva, a hibák orvosolva, a siker fokozva, közoktatásügyünk 
nagyobb virágzásba hozva lesznek, hisz a kötelesség érzete mindenütt 
élénk, annak teljesítése kötelező mimagunk, Isten és a haza előtt. — 
s a mennyiben annak ellenkezőjéről sem adatom, sem okom nincsen 
nyilatkozni, nagy örömemre szolgál nyilváníthatni, hogy egyházunk 
hitfelekezeti vallásos érdekei és magyar hazánk törvényes követelmé-
nyei mindenütt tiszteletben tartatnak, nevezetesen, hogy az állam 
nyelve nemcsak taníttatik, hanem beszéltetik is. és hol több, hol 
kevesebb tantárgynál tannyelvül használtatik, annyira, hogy a nem-
magyar nyelvű egyházak iskoláiból is már alig kerül ki olyan gyer-
mek, mely a magyar nyelvet nem beszélné s a hazafias szellemet 
magába nem szivta volna. — A kerület magyar olvasókönyve hova-
tovább mind szélesebb körben vétetik használatba. Azonban a nógrádi 
esperességből hangoztatva lett, hogy annak terjesztése körül akadályul 
mondatik a könyv drága volta és nyelvezetének nehézkessége. Ez 
utóbbi bajon, ha csakugyan létezik, egy ujabb kiadásnál lehetne segí-
teni; a nehézményezett bolti ár leszállítására pedig a kiadó-tulajdonos 
lenne felhívandó. 

Mely jelentésemet végezve, maradtam a nméltós. és főtiszt, kerületi 
közgyűlésnek Szarvason, 1890. okt. hó 5-én. 

alázatos szolgája 
Áchim Ádám, 

alsó tanker. biz. elnök. 
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Ezen jelentés tudomásul vétetik és a jegyzőkönyvbe 59. 
fölvétetik; Áchim Ádám főesperes úrnak a kerület köz-
gyűlése köszönetet mond fáradozásaiért és a jelentések ügy-
buzgó egybeállításáért. 

59. Bemutattatik a tanügyi bizottságnak következő jelentése a 
kerület kebelében levő középiskolákról és tanítóképzőkről az 1890—91. 
tanévben. 

j e l e n t é s 

a nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületi gyűlés által méltó-
ságos Zsilinszky Mihály úr elnöklete alatt kiküldött tanügyi bizott-
ságnak a kerület kebelében létező középiskolák és tanítóképzők 

állapotáról. 

A nagyméltóságú és főtisztelendő bányakerületben az 1889—90-diki 
iskolai év folytán fennállott 3 négyosztályú, 3 nyolczosztályu gymnasium 
(egyik, a budapesti, az I-hez párhuzamos osztálylyal) és két tanító-
képző intézet, összesen 8 középiskola. Ezek közül hétben a tannyelv 
magyar, egyben pedig (Beszterczebánya) a magyar mellett segédtan-
nyelvül használtatnak a német és a tót nyelv. 

I. Az aszódi négyosztályu algymnasiumba, melynek fentartója 
az aszódi ev. egyházközség, az év elején beiratkozott 104 tanuló 
(5-tel kevesebb, mint a megelőző évben), kik közül az év végén vizsgát 
tett 100 (3-mal kevesebb). Ezek közül magántanuló volt 7, ismétlő 10. 
A tandíjat (mely protestáns tanulóknál 20, római katholikusoknál 
24, izraelitáknál 30 frt, mihez még I frtnyi felvételi díj járul) meg-
fizette egészen 68, felmentetett egészen 3, részben 29 tanuló. 
V a l l á s r a nézve ez évvégi 100 tanulóból volt: ág. hitv ev. 38, ev. 
ref. 5, római katholikus 28, izr. 29; a n y a n y e l v r e nézve: magyar 
90, német 3, tót 7. Csakis magyarul beszélt 64, magyarul tudott 100. 
P o l g á r i á l l á s r a nézve a tanulók szülei között volt őstermelő (nagy 
és kisbirtokos) 18, kisiparos 19, kiskereskedő 19, köztisztviselő 14, 
más értelmiségi (orvos, ügyvéd, lelkész, tanár, mérnök stb.) 19, sze-
mélyes szolgálatból élő 1, magánzó 10. I l l e tő ség szerint volt: helybeli 
27, megyebeli 50, más megyebeli 23 tanuló. E r k ö l c s i magavise-
letből nyert: jó osztályzatot 32. szabályszerűt 55, kevésbé szabályszerűt 
6; igazgatói megrovásban részesült 4, tanárkari megrovásban 2 tanuló. 
A tanulók összes igazolt mulasztása: 2142 óra, nem igazolt 76; 
nem mulasztott 14, igazolatlanul mulasztott 16 tanuló. T a n u l -
m á n y a i k a t , a rendes tárgyakat véve, minden tantárgyból jelesen 
végezte 2, jó eredménynyel 13, elégségesen 54; egy tantárgyból elég-
telen volt 12, két tantárgyból 8, több tárgyból 11. Az intézetben a 
r e n d k í v ü l i t a n t á r g y a k közül tanulta: a rendkívüli rajzot 33, a 
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59. műéneket 93, zenét 3, gyorsírást 21. Volt «Petőfi-öriképző kör» is, 
melynek 32 működő és 17 olvasó tagja volt. A t a n e r ő k összes 
száma 9; ezek közül: rendes 1, helyettes 5, bejáró vallástanító 2, 
csak rendkívüli tárgyat tanító 1. A t a n á r i k é p e s í t é s t illetőleg 
okleveles rendes tanár volt 1, helyettes 1; az óraadók közül okleveles 2; 
összesen 4 okleveles, nem okleveles pedig 5. A rendes tanárok közül 
tehát oklevele csak kettőnek van. A rendes tanár fizetése (a ter-
mészeti lakást pénzben beszámítva) 928 frt, a helyettes tanáré (ugyan-
így) 708 frt. Az intézet az aszódi ev. egyház tulajdonát képező házban 
van elhelyezve (melynek becsértéke 10,000 frt) s a tanárok természeti 
lakásaival együtt 31 helyiségből áll, melyek közül az intézet czéljainak 
szolgál 13. A tanítási eszközök közül a t e r m é s z e t r a j z h o z van 
64 fali tábla és 1973 természeti tárgy; a t e r m é s z e t t a n i és vegy-
tani szertárban 321 eszköz; a f ö l d r a j z h o z 30 térkép, 1 földgömb; 
a r a j z h o z 630 rajzminta, 75 modell, 35 eszköz; a t e s t g y a k o r -
l á s h o z 41 eszköz. A könyvtárban van 628 mű (1163 drb), 10 tudo-
mányos folyóirat (32 drb); az ifjúsági könyvtárban 406 olvasmány. 
A t á p i n t é z e t b e n , melynek 5 helyisége van, volt 11 tanuló, kik 
44 frt évi díjért ebédet és vacsorát kaptak. Intézeti ösztöndíjas volt 6, 
idegen ösztöndíjas 3, jutalmazott 20, segélyezett 36 tanuló. Az intézet 
v a g y o n a összesen: 47,233 frt. J ö v e d e l m e : 6001 frt (mihez a 
tandíjakból 2025 írttal, az aszódi egyház 600 frttal, pestmegyei ev. 
esperesség, egyházak és magánosok 479 frttal járultak). Összes 
k i a d á s a : 6001 frt, miből igazgatónak és rendes tanároknak 1020 frt, 
helyettes tanároknak 2846 frt jutott, a többi kisebb szükségletek 
fedezésére fordíttatott Az intézet igazgatója, Petry Gyula az évi 
értesítőben meleg hangon emlékezik Sramkó Mihály tanárról, kit 
a mult nagy szünidőben a halál kiragadott körükből. A t a n á r o k 
he t i ó r a s z á m a 18 és 24 óra között variál s átlag 21 órát tesz. 
A t a n t e r v az értesítő és a beküldött rovatos ívek bizonysága sze-
rint nem követi az Egy. Gy. tantervét, hanem inkább az államit; 
hanem a vallást I. II. és III. IV-ben combinálja, a latinban a III. és 
IV. osztályban a syntaxist elvégezi, a történelemben a IV. oszt. a 
császárságig halad, ellenben Magyarország földrajzát a IV-ből elhagyja. 

II. A békés-csabai négy osztályú algymnasiumot, melyet saját 
alapítványa és a tanpénz tart fenn, látogatta 112 tanuló, (1-gyel több, 
mint a megelőző évben), kik közül az év végén vizsgát tett 107 
(6-tal több). Magántanulója nem volt, ismétlő 13. A tandíjat, (mely 
protestánsoknak 24, nem protestánsoknak 40 frt, mihez 1, illetőleg 
2 frt felvételi díj járul), fizette egészen 105, fölmentetett részben 7. 
A vizsgát tett 107 tanuló közül v a l l á s r a nézve volt ág. h. 56 
(azaz 52-3%), ev. ref. 5 (4*6%), róm. kath. 16 (14*9%), izraelita 29 
(27-1%), gör. keleti 1 (0"9%). A n y a n y e l v r e nézve volt: magyar 90 
(84-1%), német 1 (0'9%), tót 16 (14-8%); csakis magyarul beszélt 40 
(37'3%), magyarul tudott 107. P o l g á r i á l l á s r a nézve a tanulók 
szülei közt volt: kisbirtokos 26 (24-3%), kisiparos 25 (23-3%), kis-
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kereskedő 17 (15'8%), tisztviselő 10 (9"3%), más értelmiségi 28 59. 
(26T%), személyes szolgálatból élő 1 (0.9%). I l l e t ő s é g szerint volt: 
helybeli 81 (75-7%), megyebeli 16 (14-9%), más megyebeli 10 (9'3%). 
E rkö l c s i m a g a v i s e l e t b ő l nyert: jó osztályzatot 49 (45-6%), sza-
bályszerűt 54 (50'4 %), kevésbé szabályszerűt 4 tanuló (3'70/0), az 
igazgató által megrovatott 4, a tanári kar által 5 tanuló. A tanulók 
összesen m u l a s z t o t t a k igazoltan: 2310, nem igazoltan: 38 órát; 
nem mulasztott 13, igazolatlanul mulasztott 16 tanuló. T a n u l -
m á n y a i k a t minden tantárgyból helyesen végezte 4 (3-7%), jó ered-
ménynyel 17 (15'8%), elégségesen 69 (64-4%), egy tantárgyból elég-
telen volt 7 (6-5%), kettőből 2 (1-8%), több tantárgyból 8 (7-4%). 
Rendkívüli tárgyat az intézetben nem tanítottak. A t a n e r ő k összes 
száma 9; ezek közül rendes 4. helyettes 1, az intézetnél alkalmazott 
vallástanár 3, rendes tárgyat tanító óraadó 1. A tanárok képesítését 
illetőleg volt okleveles rendes tanár 3, bejáró óraadó 1, nem okle-
veles 2. A rendes tanár f i z e t é s e 1000 és 800 frt, a helyettes tanáré 
700 frt. Az intézet a békéscsabai egyházra bekebelezett házban van 
elhelyezve (melynek becsértéke 12.000 frt) 14 helyiségben. A ta-
n í t á s i e s z k ö z ö k közül van a természetrajzhoz 233 fali kép és 
minta és 3017 természeti tárgy; természettanhoz és vegytanhoz 294 
eszköz, földrajzhoz 116 térkép és 2 földgömb. A r a j z h o z van 1356 
rajzminta, 98 modell, 34 eszköz. A k ö n y v t á r b a n van 1215 önálló 
szakmunka (2094 drb), 48 tudományos folyóirat (178 drb), az ifjú-
sági könyvtárban 367 tankönyv és 662 ifj. olvasmány. Ösztöndijat 
kapott 12 tanuló, segélyezett volt 19. Az algymnasium v a g y o n a : 
61,100 frt; ez évi j ö v e d e l m e 7245 frt (mihez az intézeti tőke-
pénzek 3039 frttal, a tandíj 54 frttal járultak), k i a d á s a 7245 frt 
(tanári fizetésekre 4871 frt). Az intézet igazgatója, Horváth János az 
értesítőben részletes adatokat közöl az 1889—90. évi iskolai életből. 
A tanárok h e t i ó r a s z á m a 20—21, az igazgatóé 12. A vallástant 
az I. II. és III. IV. osztályban combinálva tanították, a tanterv a 
latin nyelv, történelem és földrajz tanításában tér el az egyetemes 
gyűlés által megállapított tantervtől. 

III. A beszterczebányai négyosztályu algymnasiumba, melyet 
a beszterczebányai ág. hitv. ev. egyházközség tart fenn az iskolai év 
elején beiratkozott 79 tanuló (5-tel kevesebb mint a megelőző évben), 
vizsgát tett az év végén 77 (5-tel kevesebb), köztük 4 magántanuló 
és 6 ismétlő. A t a n d í j a t (mely 16 frt és 2 frt felvételi dij), meg-
fizette egészen 65, felmentetett egészen 6, részben 2. V a l l á s r a 
nézve a vizsgát tett 77 tanuló közül volt ág. h. 76 (987%), ev. ref. 
1 (P3%); a n y a n y e l v r e nézve volt: magyar 17 (22%), német 4 
(5-2%), tót 56 (727%). Magyarul tudott 77. P o l g á r i á l l á s r a nézve 
a tanulók szülei között volt: őstermelő 5 (6'5%), iparos 30 (39%), 
nagykereskedő 4 (5*2%), tisztviselő 10 (13%), más értelmiségi 24 
(31*1%), személyes szolgálatból élő 2, magánzó 2 (2*6 %). I l l e tő ség 
szerint volt: helybeli 29 (37*6%), megyebeli 23 (29-8%), más me-
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59. gyebeli 25 (32*4%). E r k ö l c s i magaviseletből jó osztályzatot nyert 
63 (81*8%), szabályszerűt 7 (9%), kevésbé szabályszerűt 3 (3.9%); 
magántanulók nem kapnak osztályzatot, igazgatói megrovásban részesült 
5, tanárkari megrovásban 1. A tanulók összes igazolt mulasztása 
1102 óra, igazolatlan 41; nem mulasztott 15, igazolatlanul mulasztott 
25 tanuló. T a n u l m á n y a i k a t minden tantárgyból jelesen végezte 8 
(10-4%), jól 20 (26%), elégségesen 30 (39%); egy tantárgyból elég-
telen volt 6 (7-8%), kettőből 5 (6*5%), több tárgyból 8 (10-4%). Rend-
k ívü l i tantárgyul tanulta a tót nyelvet 23 (29*8%), a rendkívüli 
rajzot 73, a műéneket 73 tanuló. A t a n e r ő k összes száma volt 10; 
ezek közül rendes 4, helyettes 1, az intézetnél alkalmazott vallás-
tanító 1, bejáró óraadó 1, rendkívüli tárgyat tanító 3. A k é p e s í t é s t 
illetőleg volt okleveles rendes tanár 4, bejáró óraadó okleveles 1, 
rendk. tárgyat tanító okleveles 3, összesen okleveles 8, nem okleveles 2. 
A rendes tanár fizetése 850 frt, helyettesé 800 frt. Az intézet a besz-
terczebányai ev. egyházközség tulajdonát képező házban van elhelyezve 
(melynek becsértéke 1.2,000 frt) % helyiségben Á t a n í t á s i esz-
közök közül van a természetrajzhoz 204 fali tábla és 2559 ter-
mészeti tárgy, a természettanhoz és vegytanhoz 350 eszköz, a föld-
rajzhoz 31 térkép, 2 földgömb, a történeti muzeumban 10 tárgy. 
A rajzhoz van 968 rajzminta és 149 modell. A k ö n y v t á r b a n 
van 2731 önálló szakmunka (4244 drb), 59 tudományos folyóirat 
(488 drb), az ifjúsági könyvtárban 130 tankönyv és 837 ifjúsági 
olvasmány. A t á p i n t é z e t b e n ez évben 23 tanuló láttatott el ebéddel, 
évi 20 frtért. Ösztöndijat kapott 15, jutalmat 14, segélyt 19 tanuló. 
Az intézet ö s s z e s v a g y o n a (beszámítva az uj gymn. épületre 
begyült 9067 frtot) 51,478 frt. Jövede lme , melynek legnagyobb 
részét az ev. egyház segélye (4276 frt) és a tandíjak (1072 frt) 
képezik, ez évben volt 8812 frt. K i a d á s a 8812 frt, miből a tanári 
díjazásokra 4950 frt esett. A gymnasium igazgatója Varga Mihály. 
Az intézet beléletéből kiemelendő a gymnasiumi felügyelői új állás 
szervezése és Grossmann Lajos nyugdíjazott tanár elhalálozása, ki 
1847—1888-ig, tehát 41 évig fáradozott az ifjúság nevelésén és okta-
tatásán s kinek érdemeit e téren az értesítő elején méltatva találjuk. 
A tanárok het i ó r a s z á m a 16 és 19 közt variál s átlag tesz 18 
órát; az igazgatóé 16. A tanítás szigorúan az egyetemes gyűlés tan-
terve szerint halad. 

IV. A budapesti nyolczosztályu főgymnasiumot. melyben az I-ső 
osztályhoz 3 év óta fennálló párhuzamos osztály is van, a budapesti 
ág. h. ev. magyar-német egyházközség tartja fenn. Beiratott a tanév 
elején 416 (2-vel több mint a megelőző évben), vizsgát tett a tanév 
végén 391 tanuló (1-gyel több). A vizsgát tett 391 tanuló közül ma-
gántanuló volt 9, ismétlő 14. A tandíjat (mely ág. h. tanulók számára 
25, ev. ref. számára 28, más vallásúak számára 50 frt, felvételi díj 
nincsen), megfizette 344, egészen tandíjmentes volt 47 tanuló. Val-
l á s r a nézve volt: ág. h. ev. 192 (49*1%),' ev. ref. 23 (5*8%), róm. 
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kath. 26 (6-6%), gör. kel. 3 (0-7°/0), izraelita 147 (37-5°/0); a n y a - 5 9 . 
n y e l v r e nézve volt: magyar 333 (85-1%), német 52 (13-3%), tót 3 
(0-7°/o), szerb 2 (0*5%), angol 1 (0-2%). Csakis magyarul beszélt 
67 tanuló (17-]%), magyarul tudott 391. P o l g á r i á l l á s r a nézve 
a tanulók szülei között volt nagybirtokos 21 (5-3%), kisbirtokos és 
alkalmazott 9 (2-3%), nagy iparos 24 (6-1%), kisiparos és alkalmazott 
38 (9*7°/o) kereskedő 91 (23-3%), tisztviselő 76 (19-5%), katona 3 
(0'7°/o), más értelmiségi 78 (19-9%), személyes szolgálatból élő 9 
(2-370), magánzó 42 (10-7%). I l l e t ő s é g szerint volt: 332 (8*9%) 
helybeli, megyebeli 4 (170), más megyebeli 43 (11%), horvátországi 
1 (0-2%), más állambeli 11 (2*8%). E r k ö l c s i magaviseletből kapott 
jó osztályzatot 269 (68*7%), szabályszerűt 113 (28-9%), igazgatóilag 
megrovatott 8 (2%). A tanulók igazoltan mulasztottak összesen 15,452 
órát, igazolatlanul 19 órát, nem mulasztott 18, igazolatlanul mulasz-
tott 6 tanuló. T a n u l m á n y a i k a t jeles eredménynyel végezte 97 
(24-8%). jól 130 (33-2%), elégségesen 77 (19"6%), egy tantárgyból elég-
telen volt 44 (1 l*2°/o), kettőből 18 (4-6%), több tárgyból 25 (6'3%t 
tanuló. A rendkívüli tantárgyak közül tanították a franczia nyelvet 
és a gyorsírást; a műéneket tanulta 212 tanuló. A főgymnasiumnál 
fennállott egy Arany János önképző kör, melynek működő tagjai voltak 
a VI—VIII. oszt. tanulók; továbbá egy dal- és zeneegyesület 119 
taggal; egy segélyző egyesület, melynek évi jövedelméből 66 tanuló 
segélyeztetett 407 frt 82 kr. erejéig. Az é r e t t s é g i v i z s g á l a t h o z 
jelentkezett 37, szóbeli érettségihez bocsáttatott 31. Ezek közül 
jelesen érett volt 7 (22'5%), jól érett 9 (29%), egyszerűen érett 9 
(29%), javító vizsgálatra utasíttatott 6 (19-3%). Az érettségit végzett 
ifjak közül pályát választott: theol. 2 (8%), bölcsészetit 1 (4%),jogit 
5 (20%), orvosit 4 (16%), mérnökit 5 (20%), gazdászatit 3 (12%), 
kereskedőit 2 (8%), alsóbb hivatalnokit 1 (4%), katonait 2 (8%). 
Ez idén végezte a VIII. osztályt 35. A főgymnasium tanerőinek összes 
száma volt 23. Ezek közül rendes 11, helyettes illetőleg segédtanár 
2, bejáró vallástanító 3, rendes tárgyat tanító óraadó és tornatanító 5, 
csakis rendkívüli tárgyat tanító 2. A k é p e s í t é s t illetőleg volt okle-
veles rendes 9, helyettes 2, a középisk. törvény 29. §-a alapján elis-
mert 2. bejárók közül okleveles 3, a rendkívüli tárgyakat tanítók 
közül 1, rendes tárgyat tanító okleveles tanár volt tehát 15, nem 
okleveles 3. A rendes tanár f i z e t é s e 1600 frt és 50 frtnyi ötöd-
éves pótlék, helyettes tanár fizetése 980 frt. A főgymnasium a buda-
pesti ág. h. ev. magyar-német egyházközség tulajdonát képező házban 
van elhelyezve 19 helyiségben; a testgyakorlatokat a tanulók a Nem-
zeti Tornaegylet nagy csarnokában végezték. A t a n í t á s i esz-
k ö z ö k e t illetőleg van a főgymnasiumnál a természetrajzhoz 230 
fali kép és minta és 12,253 természeti tárgy; a természettanhoz és 
vegytanhoz 8 fali kép és 535 eszköz, a földrajzhoz 121 térkép és 
egyéb történelmi meg 2 földgömb. A mértani rajzhoz van egy nagy 
rajzmintagyűjteménye és 148 eszköze. A t a n á r i k ö n y v t á r b a n van 
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59. 5753 önálló szakmunka (10,700 drb), 249 tudományos folyóirat 
(881 drb); az ifjúsági könyvtárban van 906 tankönyv és 1621 iQ. 
olvasmány. Intézeti ösztöndíjban részesült 12, külső ösztöndíjban 4 
tanuló; jutalmaztatott 4, segélyeztetett 66 tanuló. A főgymnasium 
ö s s z e s v a g y o n a 156,692 frt. Évi j ö v e d e l m e volt 31,626 frt, ezek 
közül tőkepénzes 6212 frt, egyházi segély 10,170 frt, tandíjakból 
13,529 frt); évi k i a d á s a 31,626 frt, miből a tanárok fizetésére 
23,358 frt, lakbéregyenértékre 4370 frt esik. A főgymnasium igazgatója 
Böhm Károly, évi jelentésében kiemeli a tanári testület fizetésének 
1889-ben történt emelését, a tanári módszeres tanácskozmányok egyik 
legfontosabb tárgyát az egységes terminológia megállapítása képezte, 
mely azonban a tárgy nehézsége miatt ez iskolai évben el nem 
készült. Az Értesítőben dr. Fröhlich Róbert folytatta Herodotos tanul-
mányát «Herodotos keleti útja» czímén. A tanárok heti óraszáma 
16—20, átlag véve 18 óra; az igazgató 13 órában tanít. A tanítás 
szigorúan az Egyetemes Gyűlés által megállapított tantervet követi. 

V. A selmeczbányai ág. h. eV. kerületi lyceum áll egy nyolcz-
osztályú főgymnasiumból, melyet az ág. h. ev. bányai egyházkerület, 
a selmeczbányai ev. egyház és az állam tartanak fenn és egy vele 
szorosan összekapcsolt 4 tanfolyamú tanítóképzőből. A főgymnasiumba 
beiratkozott a tanév elején 254 (2-vel több, mint a megelőző évben), 
vizsgát tett az év végén 242 tanuló (4-gyel kevesebb, mint a meg-
előző évben). Az évvégi tanulók közül magántanuló volt 1, ismétlő 
11; a tandíjat (mely 12 frt és 2 frt felvételi díj), megfizette egészen 
236, felmentetett egészen 6 tanuló. V a l l á s r a nézve ezek közül volt: 
ág. h. ev. 187 (77-2%), ev. ref. 11 (4"5%), róm. kath. 38 (15-7%), 
izr. 6 (24°/o) . A n y a n y e l v r e nézve volt: magyar 133 (54'9%), német 
26 (10*7%),tót 83 (34'3°/o). Csakis magyarul beszélt 38 (15-7%),magyarul 
tudott 242. P o lgár i á l l á s r a nézve a tanulók szülei közül őstermelő 
volt 43 (1 nagybirtokos) azaz 17-7%, kisiparos 54 (22'3%), kiskereskedő 
10 (4-1 %), köztisztviselő 58 (24%), magántisztviselő 5 (2%), más 
értelmiségi 65 (26'8%), személyes szolgálatból élő 6 (2*6%), magánzó 
1 (0 47o). I l l e t ő s é g szerint volt: helybeli 63 (26%), megyebeli 45 
(18-6%), más megyebeli 133 (54*9%), csehországi 1 (0"4%). E r k ö l c s i 
magaviseletből nyert jó osztályzatot: 198 (81-8%), szabályszerűt 42 
(17-3%), kevésbé szabályszerűt 2 (0'8%); igazgatói megrovásban 
részesült 9, tanárkari megrovásban 2, tanács folytán eltávozott 2, 
kizáratott 1. a tanulók összes igazolt m u l a s z t á s a 9373 óra, nem 
igazolt 48 óra; nem mulasztott 14, igazolatlanul mulasztott 10 tanuló. 
T a n u l m á n y a i k a t , a rendes tárgyakat véve, minden tantárgyból 
jeles eredménynyel végezte 25 (10'3%), jó eredménynyel 61 (25'2%), 
elégségesen 119 (49-1%); egy tantárgyból elégtelen volt 20 (8*2%), 
két tantárgyból 8 (3-3%), több tantárgyból 9 (3-7%). A r e n d k i v ü l i 
t a n t á r g y a k b ó l a rendkivüli rajzot tanulta 15, a műéneket 92, a 
zenét 15, a gyorsírást 13. Az intézetnél volt egy magyar önképző 
(Petőfi)-kör 131 taggal, egy dalegyesület 114 taggal, egy Gusztáv 
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Adolf-féle, illetőleg «Bibliai gyámegyesület» 116 rendes taggal; alakuló-59. 
félben van egy zeneegyesület is, mely hihetőleg a jövő tanévben jön 
létre. Az é r e t t s é g i v i z s g á l a t h o z jelentkezett 28, szóbelihez 
bocsáttatott 27, kik közül az érettségit letették jelesen 2 (7*4%), jól 
8 [(29'60/o), egyszerűen 8 (29-6°/o), javító vizsgálatra utasíttatott 9 
(33'3°/o). Az érettségit végzett ifjak a következő életpálvákat válasz-
tották: theol. 6 (33*3%), bölcsészit 1 (5-5%), jogit 4 (22-2°/0), mér-
nökit 1, vegyészit 1, erdészetit 1, bányászatit 1, alsóbb hivatalnokit 1, 
vasútit 2 (ll'l°/o), A nyolczadik osztályt ez évben végezte 26, egy az 
előbbeni tanévben 1. Az i n t é z e t i t a n e r ő k összes száma volt 17; 
ezek közül rendes 11, helyettes 1, bejáró vallástanító 3, tornatanító 
1, rendkívüli tárgyat tanító 1. A k é p e s í t é s t tekintve volt okleveles 
15, nem okleveles, de a középiskolai törvény 29. §-a értelmében 
elismert 2. A rendes tanár fizetése 1150 frt, helyettesé 900 frt. 
Az intézet a selmeczbányai ág. h. ev. egyházközségnek tulajdonát 
képező házban van elhelyezve összesen 37 helyiségben. A t a n í t á s i 
e s z k ö z ö k e t illetőleg az intézetnél van a természetrajzhoz 438 fali 
kép és minta és 16,584 természeti tárgy; a természet- és vegytanhoz 
2 fali kép és 810 eszköz, a földrajzhoz 65 térkép, 4 földgömb; tör-
téneti muzeumában 422 tárgy. A rajztanításhoz szolgál 650 rajz-
minta és 150 minta, modell és egyéb eszköz. A t a n á r i könyv-
t á r b a n van 3546 önálló szakmunka (5967 drb), 15 tudományos 
folyóirat (57 drb), az ifjúsági könyvtárban van 5830 ifj. olvasmány. 
A t á p i n t é z e t 162 tanulót látott el ebéddel és vacsorával, ha kellett 
orvosi segélylyel s gyógyszerekkel is, évi 50 frt díjért; ösztöndíjas 
volt intézeti 51, külső ösztöndíjas 3. Jutalomkönyvet kapott 37, 
segélyeztetett az élelmezési díj elengedésével 73 (1544 frt erejéig). 
Az intézet összes v a g y o n a 140,917 frt; ez évi jövedelme 30,737 frt, 
(mihez a tőkepénzek jövedelme 2255, az állam 9300, az egyház 
2615, a felvételi díjak 2300, a tandíjak 3002 irtokkal járultak); — 
összes k iad a s a volt 30,737 frt, (tanárok díj azasa 17,308 frt, segély 
7924 frt). A főgymnasium értesítőjét Breznyik János igazgató tanár 
teszi közé s jelentéséből kiemelendő a canonica visitatióról szóló 
értesítés. A tanárok heti óraszáma 16 és 26 közt variál, a mi onnan 
ered, hogy némely tanár a tanítóképzőben is tanított, — átlagos heti 
óraszám 20; az igazgató 9 órában tanított. A tanítás az állami tan-
tervet követi. 

VI. A szarvasi főiskola, melyet a békési ág. h. ev. esperesség 
tart fenn, áll egy nyolczosztályu főgymnasiumból és vele szervesen 
összefüggő 4 tanfolyamu fitanítóképzőből (csak ág. h. ev. ifjak számára). 
A főgymnasiumba az iskolai év elején beiratkozott 390 tanuló (15-tel 
kevesebb, mint a megelőző évben), az év végén vizsgát tett 377 
tanuló (3-mal kevesebb, mint a mult évben). A vizsgát tett 377 tanuló 
közül magántanuló volt 7, ismétlő 19. A tandíjat, (mely a hely-
beliekre nézve 10, esperességi evangélikusokra 14, más megyebeliekre 
18, izraelitákra 36 frt, (mihez 1 frt felvételi díj járul), megfizette 
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59. egészen 358, felmentetett egészen 14, részben 5. V a l l á s r a nézve 
a tanulók közül volt: ág. h. ev. 1 9 2 ( 5 0 - 9 % ) , ev. ref. 2 7 ( 6 * 6 % ) , 

róm. kath. 9 2 (24*4%), gör. kath. 2 ( 0 ' 5 ° / 0 ) , gör. kel. 2 4 ( 6 - 3 % ) , 

izraelita 4 2 ( 1 l - l ° / o ) . A n y a n y e l v r e nézve volt magyar 3 5 5 ( 9 4 * 1 % ) , 

német 4 (1%), román 11 (2*9%), tót 7 (1-8%); csakis magyarul 
beszélt 208 tanuló (55*1 %), magyarul tudott 377. Po lgá r i á l l á s r a 
nézve volt a tanulók szülei közül nagybirtokos 8 (2*1 %), kisbirtokos 
4 2 ( 1 1 - 1 % ) , alkalmazott 7 ( P 8 ° / o ) , nagyiparos 3 (0*7°/o) , kisiparos 6 4 

( 1 6 ' 9 ° / o ) , alkalmazott 6 ( l ' 5 7 o ) , megyei kiskereskedő 3 5 ( 9 ' 2 ° / o ) alkal-
mazott 9 (2 -3° /o ) , köztisztviselő 6 8 ( 1 8 % ) , magánhivatalnok 2 9 ( 7 - 6 % ) , 

katona 2 ( 0 * 5 % ) , más értelmiségi 7 9 ( 2 0 - 9 % ) , személyes szolgálatból 
élő 6 ( 1 - 5 % ) , magánzó 1 9 ( 5 % ) . I l l e t ő s é g szerint volt helybeli 1 1 4 

( 3 0 * 2 % ) , megyebeli 9 4 ( 2 4 - 9 % ) , más megyebeli 1 6 9 ( 4 4 - 8 7 « ) E r k ö l c s i 
m a g a v i s e l e t b ő l kapott jó osztályzatot 3 1 7 ( 8 4 % ) , szabályszerűt 
4 9 ( 1 2 * 9 % ) . kevésbé szabályszerűt 4 ( 1 % ) ; igazgatói megrovásban 
részesült 4 7 ( 1 2 * 4 % ) , tanárkariban 3 9 ( 1 0 * 3 % ) , tanács folytán eltá-
vozott 1 ( 0 * 2 % ) . A tanulók összes 'igazolt mulasztása volt 6 5 6 8 óra, 
nem igazolt 60 óra; nem mulasztott 77, igazolatlanul mulasztott 11 
tanuló. T a n u l m á n y a i k a t , a rendes tárgyakat véve, jelesen végezte 
2 6 ( 6 - 8 % ) , jól 5 2 ( 1 3 7 % ) , elégségesen 2 0 3 ( 5 3 " 8 % ) , egy tantárgyból 
elégtelen volt 4 6 ( 1 2 - 2 % ) , kettőből 2 4 ( 6 ' 3 % ) , több tárgyból 2 6 

(6*9%)• A rendkívüli tantárgyak közül a franczia nyelvet tanulta 29, 
a rendkívüli rajzot 23, a műéneket 81, a zenét 17, a gyorsírást 19 
tanuló; az ifjúsági önképző kör állott 120 tagból, a tanulói zenekar 
15 tagból. Az é r e t t s é g i v i z s g á l a t h o z jelentkezett 34, szóbelihez 
bocsáttatott 2 7 , kik közül az érettségit letették jelesen 5 ( 1 8 ' 5 % ) , 

jól 6 (22*2%), egyszerűen 8 ( 2 9 • 6 ° / 0 ) , javító vizsgálatra utasíttatott 6 

( 2 2 - 2 % ) , ismétlő vizsgálatra utasíttatott 2 ( 7 - 4 % ) . Az ismétlő vizs-
gálatra jelentkezett 2, letette sikerrel 2. Az érettségit végzett (21) 
tanulók pályát következőleg választottak: theologiait 3 ( 1 4 ' 2 ) , bölcsészit 
1 ( 4 7 % ) , jogit 4 ( 1 9 % ) , orvosit 3 ( 1 4 " 2 % ) , mérnökit 3 ( 1 4 * 2 % ) , 

erdészetit 3 ( 1 4 - 2 % ) , alsóbb hivatalnokit 3 ( 1 4 - 2 % ) , katonait 1 ( 4 * 7 % ) . 

A nyolczadik osztályt végezte ez idén 27, magánúton végezte 1. 
A főgymnasium t a n e r ő i n e k összes száma volt: 20. Ezek közül 
rendes 11, helyettes 2, bejáró vallástanító 5, más rendes tárgyat 
tanító bejáró óraadó és tornatanító 2; a tanári k é p e s í t é s t tekintve 
volt okleveles rendes 5, a középiskolai törvény 29. §-a értelmében 
elismert 6, okleveles helyettes 1, nem okleveles 1, bejáró óraadók 
közül okleveles 2. Összesen okleveles 8, nem okleveles 7. A rendes 
tanár fizetése 1050; helyettesé 600 frt. Az intézet a békési ág. h. 
ev. esperesség tulajdonát képező házban van elhelyezve összesen 30 
helyiségben. A t a n í t á s i e s z k ö z ö k e t illetőleg az intézetnek van a 
természetrajzhoz 497 fali ábra és minta, 2918 természeti tárgy; a 
természettan- és vegytanhoz 388 eszköz; a földrajzhoz 65 térkép és 
4 földgömb, a rajzhoz 388 rajzminta, a testgyakorlathoz 150 eszköz. 
A tanári k ö n y v t á r b a n van 6 9 4 5 önálló szakmunka ( 9 9 2 0 drb), 
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176 tudományos folyóirat (1030 drb), az ifjúsági könyvtárban van 59. 
185 tankönyv és 1056 ifj. olvasmány (1540 kötetben). A t á p in-
t é z e t b e n volt 162 tanuló (15—30—50 frtnyi díjért), intézeti ösz-
töndíjat kapott 15, külső ösztöndíjat 27, jutalmazott volt 42, segélyezett 
129. Az intézet összes v a g y o n a 179,864 frt; évi j ö v e d e l m e , 
(melyhez az ingatlanok 4780, a tőkepénzek 1956, a város 1120, a 
békési esperesség egyházai 4600, a felvételi díjak 2489, a tandíjak 
6458, a supplicatio és az alumnusok befizetései 7864 frttal járultak) 
33,153 frt. Evi k i a d á s a 33,153 frt, miből a tanerők dij azasara 
15,608 frt, alumneum és convictusra 7600, fűtés, világítás és épület 
körüli javításra 1570 frt, házbérre és adóra 1034 frt, nyugdíjtőke 
növelésére 1414 frt esett, a többi apróbb költségek fedezésére for-
díttatott. A főgymnasium értesítőjében Benka Gyula igazgató alaposan 
védi évi értesítőinek azon szokását, hogy a tanulók érdemjegyeinek 
részletes kimutatását nem közlik. Az értesitő továbbá helyesen teszi, 
hogy a magyar stilfeladványokat osztályonként közli. A tanárok heti 
óraszáma 17 és 22 között variál s átlag majdnem 19 óra; az igaz-
gató 10 órában tanít. A tanítás az egyetemes gyűlés tanterve szerint 
megy végbe. 

VII. Az egyes főgymnasiumi igazgatók által beküldött a d a t o k a t 
ö s s z e g e z v e a bányai egyházkerület gymnasiumairól a következő 
összképet nyerjük. Az iskolai év elején beiratkozott a 6 gymnasiumba 
1355 tanuló (20-szal kevesebb, mint a megelőző évben), vizsgát tett 
az év végén 1294 (8-czal kevesebb, mint a megelőző évben). A vizsgát 
tett tanulók közül magántanuló volt 28 (vagyis az összes tanulók 
2T°/o-ka), ismétlő 73 (5'6°/0), rendes tanuló 1266. Az egész tandíjat 
megfizette 1171, felmentetett egészen 76, részben 47. A tandíj (mely 
10—50 frt közt ingadozik), átlag 24 frt 78 kr., felvételi díj (mely 
csak Budapesten nem szedetik) 1 frt 50 kr. 

A tanulók közt v a l l á s r a nézve volt: ág. h. ev. 7 4 1 (57'2°/0) , 
ev. ref. 7 0 (5-4%), róm. kath. 2 0 0 (15 '37o) , gör. kath. 2 (0T°/0) , gör. 
kel. 28 ( 2 T ° / o ) , izraelita 2 5 3 ( 1 9 ' 5 % ) . A n y a n y e l v r e nézve volt 
magyar 1 0 1 8 (78'6°/o), német 9 0 (6'97o), román 11 (0 27o), tót 1 7 2 
(13-2°/o), szerb 2 ( 0 T % ) , angol 1. Csakis magyarul beszélt 4 1 7 (32%), 
a magyar nyelvet beszélte 1 2 9 4 , vagyis az összes tanulóság. Pol-
gár i á l l á s r a nézve a tanulók szülei között volt: nagybirtokos 33 , 
kisbirtokos és bérlő 1 3 1 , alkalmazott 15, összesen 1 7 9 (13 '8 0 / 0 ) 
őstermelő; nagyiparos 28 , kisiparos 227 , alkalmazott 8, összesen 2 6 3 
iparos (20'3°/o); nagykereskedő 46 , kiskereskedő 130 , alkalmazott 9, 
összesen 1 8 5 kereskedő (14*3%); köztisztviselő 186, magán- és tár-
sulati hivatalnok 84, összesen: 2 7 0 tisztviselő (20*8%) ; katona 5 
(0'4°/o); más értelmiségi 2 9 3 ( 2 2 - 6 % ) ; személyes szolgálatból élő 2 5 
(l'l°/o), magánzó 7 4 (5*8 %). A tanulók é l e t k o r á t tekintve a tanév 
végén volt 9 éves 4 (0'3°/o), 1 0 éves 6 5 (5%) , 11 éves 1 7 0 (13T°/o), 
12 éves 2 1 5 (16 '6 70), 1 3 éves 1 9 5 ( 1 5 % ) , 1 4 éves 1 7 1 (13-2%), 
15 éves 133 (10-2°/o), 16 éves 1 0 9 (8-4%), 17 éves 1 1 4 (8-8%), 1 8 
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59. éves 6 1 (4-7%), 1 9 éves 3 3 (2-5%), 2 0 éves 1 8 ( 1 - 4 % ) , 2 1 éves 6 

(0'4°/o). I l l e t ő s é g r e nézve a tanulók között volt: helybeli 6 4 6 

( 4 7 - 9 % ) , megyebeli 232 (17-9%), más megyebeli 4 0 3 ( 3 1 - 1 % ) , horvát 
1, más állambeli (Ausztria, Csehország) 12 (0*9 %). A tanulók egész-
ségi á l l a p o t á t tekintve könnyű betegségi eset volt 2788, súlyos 
132, járványos 190, meghalt 3 tanuló. 

Az e rkö l c s i m a g a v i s e l e t e t illetőleg kapott jó osztályzatot 
927 (73*2%), szabályszerűt 320 (25-2%), kevésbé szabályszerűt 19 
tanuló (l'4°/o). Igazgatói megrovásban részesült 77 (6°/o), tanárkariban 
49 (3-87<0, tanács folytán eltávozott 3 (0-2%), kizáratott 1 tanuló. 
A tanulók összesen mulasztottak igazoltan 36,947 tanórát, igazolat-
lanul 281 tanórát (vagyis az 1266 nyilvános tanulók számából a 
uem mulasztó 151 tanulót levonva, egy tanuló 333 órát). Egy tan-
órai sem mulasztót 151 tanuló (a rendes tanulók 11-9%-a), igazolat-
lanul mulasztott 84 (6'6°/o). 

A t a n u l á s b a n t e t t e l ő m e n e t e l t tekintve a rendes tan-
tárgyakból a vizsgát tett 1 2 9 4 tanuló közül kapott: minden tan-
tárgyból jeles osztályzatot 1 6 2 tanuló (12*5%), legalább jó osztály-
zatot 2 9 3 (22-6%), elégséges osztályzatot 5 5 2 ( 4 2 - 6 % ) ; egy tan-
tárgyból elégtelen volt 1 3 5 (10'4°/o), két tantárgyból 6 5 (5°/o), több 
tantárgyból 87 (6*7%)• A rendkivüli tárgyak közül a franczia nyelvet 
tanulta 2 9 tanuló (2-27o), a tót nyelvet 2 3 (1-8%), a rendkivüli 
rajzot 1 4 4 (11*1%), a műéneket 5 5 1 (43*5%), a zenét 3 5 ( 2 ' 7 % ) , 
a gyorsirást 5 3 (4%) . Önképző köre volt a 3 főgymnasiumnak s 1 
algymnasiumnak, összesen 4 önképzőkör 3 8 3 taggal; dalegylet volt 
2, még pedig 233 taggal; zenekar 1, 15 taggal; segélyző egyesület 2. 

Az é r e t t s é g i v i z s g á l a t r a jelentkezett első izben 99 tanuló, 
kik közül minden dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elké-
szítette 66, írásbeli dolgozata alapján ismétlő vizsgálatra utasíttatott 3. 
A szóbelihez bocsáttatott összesen 85; ezek közül a szóbelit meg-
állotta 62 (72,9°/o); még pedig jelesen 14 (22-5%), jól 23 (37°/o), elég-
ségesen 25 (40'3°/o); megbukott 23 (27%), még pedig javító vizs-
gálatra utasíttatott 21 (24*7%), ismétlő vizsgálatra 2 (2*3%). Az érettségit 
megállott 62 tanuló, kik első izben jelentkeztek érettségi vizsgálatra 
következőkép választotta életpályáját: a theologiait választotta 11 
(17-7%), a bölcsészetit 3 (4-8%), a jogit 13 (20-9%), az orvosit 7 
(11-2%), a mérnökit 9 (14'5%), a vegyészit 1 (1'6%), gazdászatit 3 
(4-8%), erdészetit 4 (6 4%), bányászatit 1 (1'6%), kereskedőit 2 (3-2%), 
alsóbb hivatalnokit 3 (4-8%), katonait 3 (4-8%), vasútit 2 tanuló 
(3-2%). I s m é t e l t e n jelentkezett az érettségi vizsgára 2 tanuló, kik 
sikeresen meg is állották. A szóbelihez bocsátott 85 tanuló közül 
a nyolczadik osztályt ez évben végezte 83, egy előbbi évben 1, ma-
gánúton készült az érettségire 1. 

A t a n á r o k , t a n í t ó k és ó r a a d ó k ö s s z e s s z á m a a bányai 
kerületben volt 88. Ezek közül volt rendes 42, helyettes 12, csakis 
vallástant tanító az intézetnél alkalmazott 4, bejáró vallástanító 13, 
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más rendes tantárgyat tanító bejáró óraadó és tornatanító 10, csakis 59. 
rendkivüli tárgyat tanító 7. A rendes tárgyakat tanítók közül a magyar 
nyelvet tökéletesen beszélte 63, csak félig 1. A tanárok k é p e s í t é s é t 
illetőleg volt a rendes tanárok közül állami oklevele 15-nek, fele-
kezeti 16-nak; a középiskolai törvény 29. §-a alapján elismertetett 11; 
a helyettesek közül volt okleveles 5, nem okleveles 7; a bejáró 
óraadók és tornatanítók közül okleveles 8, nem okleveles 2; a rend-
kivüli tárgyat tanítók közül okleveles 5, nem okleveles 2. A vallás-
tant kivéve más rendes tárgyat tanítók közül tehát volt összesen 
okleveles 44, nem okleveles 20. A rendes tanári fizetés 800 és 
1600 frt közt áll s átlag 1322 frt; a segédtanárok fizetése 600 és 
980 frt közt áll s átlag 710 frt 91 kr. Próbatanár, jelölt volt összesen 1. 

A bányai kerület 5 gymnasiuma közül 5 az illető egyházközség, 
1 az esperesség tulajdonát képező házban volt elhelyezve 141 helyi-
ségben, melyek közül volt osztály- vagy tanterem 42, természetrajzi 
terem 5, természettani 6, vegyészeti 2, rajzterem 3, téli torna 1, 
könyvtári 10, tanári és tanácskozmányi 5, igazgatói 1, tornaszertár 2. 
Nyári tornatér volt 5, átlag 807 m2. Óraközi üdülő hely volt 5, 
696 m2. T á p i n t é z e t e volt 4 intézetnek 16 helyiséggel; egyéb helyi-
ségek száma 30. 

A t a n í t á s i e s z k ö z ö k e t illetőleg volt: az állattanhoz fali áb-
rákban 230 (20-szal több, mint a megelőző évben), állatokban vagy 
ismertető alkatrészekben 13,976 db (398 dbbal több); a növény-
tanhoz fali képekben 217 (51-gyei kevesebb), szárított növényben 
19.484 db (4592 drbbal több), az ásványtanhoz mintákban és fali 
képekben 1219 (4-gyel kevesebb), ásványokban 5844 (99-czel több); 
vegyes apróságokban 682 drb; a természettanhoz volt: faliképekben 
18 (2-vel több, mint a megelőző évben), eszközökben 1581 drb 
(9-czel több); a vegytanhoz vegvszerekben 245 (35-tel több), esz-
közökben 1117 (190-nel több); a földrajznak szolgált: térkép 374 
(27-el több), földgömb 15 (3-mai kevesebb), egyéb 89. É r e m g y ű j -
t e m é n y e van 5 gymnasiumnak 6720 drb; pecsétgyűjteménye van 
a selmeczbányai gymnasiumnak 200 drb, ásalagok és papier maché 
a szarvasinak 75; a történeti, régiségi s művészeti muzeumban van 
618 drb. A r a j z t a n í t á s á h o z volt: a szabadkézihez rajzminta 
3298, természetes minta 84; a mértani rajzhoz: minta 695, modell 
364, eszköz 304; a testgyakorláshoz a teremben 150, a szabadban 
207 eszköz. 

A k ö n y v t á r a k á l l a p o t á t illetőleg volt: a tanári könyvtárakban 
önálló szakmunka 20,818 mű (473-mal több), 34,088 drbban (1026 
drbbal több); tudományos folyóirat 557 mű 2666 drbban (62 kötettel 
több); vegyesekben 3203 mű, 6064 drbban (201-gyel több). Az ifjú-
sági könyvtárakban van 1588 tankönyv, 10,412 ifjúsági olvasmány 
(354-gyel több). A könyvtárakban volt tehát összesen 36,578 mű, 
54,814 drb. 

A 4 t á p i n t é z e t b e n ellátást nyert 358 tanuló, vagyis az összes 
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59. bejáróknak 28"3°/o-a, még pedig átlagos 34 frt 83 krért (mert a táp-
intézeti díjak 15 és 50 frt között váltakoznak). Intézeti ösztöndíjas 
volt 100, kik 938 frtot kaptak; külső ösztöndíjas 48, kikre 1463 frt 
jutott; jutalmat nyert 117, 568 frt erejéig, segélyt (kivált tápintézetit) 
342 tanuló, 15,846 frtig. 

Az egyházkerület középiskoláinak ö s s z e s v a g y o n a 637,284 frt, 
mely összeg előáll: az intézeti házakból, melyeknek becsértéke 129,000, 
egyéb ingatlanokból 83,000 frt, a középiskolák tulajdonát képező tőke-
pénzekből, pénzbeli alapítványokból, értékpapírokból: 283,120 frt, az 
intézeti saját ösztöndíjalapok ingatlan vagyonából 3825 frt, ugyan-
ezen ösztöndíjalapok tőkepénzeiből 13,410 frt, az intézeti segélyalapok 
tőkepénzeiből 33,570 frt, az intézeti felszerelések becsértékébőt 48,392 frt, 
egyéb vagyonból (vásári jog, épületre begyült adományok, magtárak, 
gépek stb.) 42,967 frt. Összesen: 637,284 frt. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított b e v é t e l e k 
összege 117,574 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az intézeti 
saját házak béregyenértékéből 6400 frt; másnemű ingatlanokból (bér-
házakból, szántóföldekből stb.) 5230 frt. Az ingatlanok (melyeknek 
becsértéke 83,000 frt) e szerint átlag 6 '3°/o-ot jövedelmeztek. Szár-
maztak továbbá e bevételek a tőkepénzek, értékpapírok stb. jöve-
delméből: 14,650 frt, a tőkék tehát átlag 5'2°/o-ot jövedelmeztek. 
További bevételek származtak: az állampénztárból 9300 frt; a tanul-
mányi alapokból 150 frt; városi segélyből: 2304 frt; egyházi segélyből 
22,740 frt; a bejáró hitoktatók részére szedett tandíjból 58 frt; a 
rendkívüli tanárok részére a tanulóktól szedett tandíjból 457 frt; 
felvételi díjakból 5909 frt; tandíjakból 28,640 frt; egyebekből 11,065 frt. 
Az ingatlan intézeti ösztöndíjalapok jövedelmeztek 90 frtot; ugyan-
ezen alapok tőkepénzeinek jövedelme 584 frt; az ingatlan segélyalap 
tőkepénzeinek kamataiból 1624 frt; másnemű idegen ösztöndíjakból 
1463 frt; másnemű esetleges segélyekre és jutalmazásokra befolyt: 
készpénzben 1215 frt; egyéb forrásokból 5695 frt. Ezen bevételek 
összege 117,574 frt. 

Az egyházkerület középiskoláinak fentartására fordított k i a d á s o k 
voltak: 1. s z e m é l y i i l l e t m é n y e k czimén a 42 rendes tanárnak 
és igazgatóknak 55,524 frt; a 12 helyettes tanárnak 8531 frt; rendes 
tárgyat tanító bejáró 10 tanárnak: 1970 frt (átlag 197 frt); torna-
tanítóknak 2744 frt; rendes hitoktatóknak 448 frt; rendkívüli tárgyat 
tanítóknak 709 frt; szolgáknak 2750 frt; más egyéniségeknek (orvos, 
zongorahangoló) 140 frt. A személyi illetmények összege: 73,016 frt. 
2. do logi s z ü k s é g l e t e k r e fordíttatott, még pedig fűtés, világítás, 
tisztogatásra 3047 frt; kisebb javításokra 636 frt; taneszközökre s 
szertári szükségletekre 977 frt (egy-egy intézetben átlag 163 frt), 
könyvtárakra 1538 frt (egy egy intézet 256 frt 33 kr.), irodai dol-
gokra, értesítőkre stb. 869 frt; házbérre, adóra és biztosításra 5887 frt; 
az intézeti helyiségek házbéregyenértéke czimén 5975 frt; a tan-
díjakból a fentartó pénztárba beszolgáltattatott 3625 frt; vegyesekre 
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859 frt. A dologi szükségletek összege tehát 23,413 frt. — 3. Át- 59. 
m e n e t i e k r e , még pedig kölcsöntörlesztésre 730 frt, másnemű befek-
tetés, tőkésítés stb. 1600 frt, összesen 2330 írt. — 4. Ö s z t ö n d í j a k 
és segé lyek c z i m é n a saját ösztöndíjalapokból 938 frt; másnemű 
idegen ösztöndíjakból 1463 frt; a saját segélyalapokból (alumneumi 
élelmezés stb.) 15,734 frt; másnemű segélyből 112 frt; vegyes juta-
lom czimén 568 frt, összesen 18,815 frt. — A kiadások teljes ösz-
szege 117,574 frt, annyi, mint a bevételek összege. 

VIII. A bányai egyházkerület az említett 6 gymnasiumon kivül 
két 4 t a n f o l y a m u t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e t is tart fenn, melyek 
a gymnasiumokkal oly szoros kapcsolatban állanak, hogy (Szarvast 
kivéve, hol két osztályterem áll rendelkezésükre) minden intézeti 
helyiség a gymnasiummal és tanítóképzővel közös; a tanári erők is 
ugyanazok, minthogy a latin és görög nyelvet kivéve a képzősök 
minden tantárgyat az V—VIII. gymn. osztályok növendékeivel együtt 
tanulnak s csak a nevelésoktatás- és módszertan, zene, ének és tót 
nyelv külön taníttatnak (Szarvason az egészségtan is). Az intézetek 
fentartására fordított összegek is Szarvason a gymnasiumi költség-
kimutatásban foglaltatnak, mig Selmeczbányán egyházi segélyképen 
1223 frt. más forrásból 17 frt, összesen 1240 frt van e czélra szol-
gálóul kimutatva. Mindkét intézetnek tannyelve magyar s a képesítés 
is magyar nyelven történik. Külön gyakorló iskolája egynek sincs, 
hanem a képzősök gyakorlására a helybeli evang. elemi iskolák szol-
gálnak s a gyakorlás nyelve magyar és tót. A többire nézve a követ-
kező adatokat küldötték be a tanítóképzők igazgatói, kik egyúttal 
gymnasiumi igazgatók is. Az év elején beiratkozott Selmeczbányán 
az I. tanfolyamba 9, a II-ba 5, a Ill-ba 5, a IV-be 5, összesen 24. 
Szarvason az I. tanfolyamba 7, a II-ba 4, a III-ba 1, a IV-be 3, 
összesen 15 növendék. A két tanítóképzőben tehát az év elején volt: 
az I. tanfolyamban 16, a II-ban 9, a III-ban 6, a IV-ben 8; össze-
s e n m i n d k é t i n t é z e t b e n 39. Ezek közül az év végén volt Sel-
meczbányán az I. tanfolyamban 8, a II-ban 5, a III-ban 4, a IV-ben 4, 
összesen 21; Szarvason a I. tf'.-ban 6, a II-ban 4, a III-ban 1, a 
IV-ben 3, összesen 14. A ké t t a n í t ó k é p z ő b e n t e h á t az év v é g é n 
volt ö s s z e s e n 35 növendék, még pedig az I-ben 14, a II-ban 9, 
a III-ban 5, a IV-ben 7. Jótéteményben részesült Selmeczbányán 22 
növendék 481 frt erejéig, Szarvason 4 növendék 120 írtig, összesen 
tehát 26 növendék 601 frt erejéig. Pénzsegélyt kapott Szarvason 
3 növendék, teljes ellátást ugyanott 2, ösztöndíjat ugyanott 4; jóté-
teményes volt az intézet költségére Selmeczbányán 21. Az év folya-
mán általános tanítói oklevelet kapott Selmeczbányán 3; Szarvason 
3, összesen 6; több évi tanítói gyakorlat után Szarvason 4; magán-
úton végzett növendék oklevelet kapott Selmeczbányán 2. Oklevelet 
kapott tehát összesen 12. 

5 
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60—63. A bizottság ezen jelentésének kapcsán kötelességeül tekinti a 
nagym. és főt. kerületi gyűlés figyelmét két pontra felhívni: 1. azon 
körülményre, hogy az aszódi négyoszt. gymnasiumnak a mull iskolai 
évben csak 1 rendes tanára volt és 2. hogy ugyanezen algymnasium-
nál (az értesítő tanúsága szerint) az erkölcsi osztályzatra vonatkozólag 
a többi gymnasiumok felfogásától eltérő vélemény uralkodik. 

Zsilinszky Mihály, Jegyzette: 
a biz. elnöke. Böhm Károly. 

Breznyik János, 
a bizottság tagja. 

Benka Gyula, 
a bizottság tagja. 

Batizfalvi István. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a jegyző-
könyvbe fölvételét elrendeli; egyúttal felhívja a pestmegyei 
esperességet, hogy felsőbb iskoláink megállapított szerveze-
téhez képest igyekezzék az aszódi tanári testületet sza-
bályszerűen betölteni. 

60. Bemutattatik br. Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek 1890. 
május 3-án kelt átirata a két ev. testvéregyháznak állami sorsjegy-
kölcsön útján való segélyezésére. 

A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi és köszönet-
tel fogadja az állami sorsjegykölcsön eszméjét. 

61. Bemutattatik Korosi János kérvénye, melyben három évi 
theologiai tanfolyamot elvégezett fiát feljogosíttatni kéri, hogy őt lel-
készi teendőiben helyettesíthesse. 

Minthogy a kérelem a kerületi utasításokkal ellenkezik, 
a közgyűlés annak helyt nem ad. 

62. A zólyomi esperességnek azon indítványát, hogy egyházi 
adóztatási ügyekben két egybehangzó határozat ellen az egyetemes 
gyűléshez — további felebbvitelnek helye ne legyen 

a közgyűlés el nem fogadja, mert ez által az egyetemes 
gyűlés hatásköre és tekintélye csonkíttatnék, a mi egyhá-
zunk érdekével ellenkezik. 

63. A pestmegyei esperesség azon indítványa, hogy egyöntetű 
lelkészi és tanítói liiványminták szerkesztessenek, 

kiadatik a kerület egyházi jegyzőjének azon felhívás-
sal, hogy a mintákat szerkeszsze meg, a megválasztandó 
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püspöknek mulassa be, a ki fölkéretik, hogy azokat a jövő64 
rendes évi közgyűlés elé terjeszsze. 

64. A pestmegyei esperesség azon indítványa, mely jutalmak 
kitűzésével kívánja a népiskolákban szükséges hit- és erkölcstani 
könyvek szerkesztését elősegíteni. 

kiadatik véleményes jelentésre a tankönvvbiráló bizott-
ságnak. 

65. Elnöklő püspökhelyettes úr bemutatja a Chrischona horvát-
országi gyülekezeteinkben működő missionariusainak azon kérelmét, 
hogy Selmeczbányán vagy Szarvason a tanító-képzői vizsgát német 
nyelven letehessék, mivel attól tartanak, hogy tanítói oklevél hiányá-
ban működésüket Horvátországban nem folytathatják, holott ha tanító-
képesítő oklevelet szereznek, remélik, hogy működésüket folytathatják. 

A közgyűlés a kérelemnek, minthogy azt szabályaink 
értelmében teljesíteni nem lehet, — helyt nem ad. 

66. Olvastatik a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvéből 
a 24-dik pont, mely a theologiai akadémia nyugdíjalapjának és a 
theologiai tanárok fizetésének javítására szolgáló alapnak offertoriu-
mok útján való gyarapítására szólítja fel a kerületet. 

Az esperességek bejelentett határozatai alapján 
az egyetemes közgyűléshez fölterjesztetik, mikép egyes 

esperességek az offertoriumok megtartását elhatározták, míg 
mások a czélt viszonyaiknak megfelelő más módon fogják 
elősegíteni. 

67. Zsilinszky Mihály, a békési esperesség felügyelője, beható indo-
kolás mellett indítványt tesz, hogy a munkamegosztás elveit tartva 
szem előtt és egyházunk azon érdekéi, a mely kivánatossá teszi, 
hogy püspökeink a mindennapi parochialis teendőktől fölmentessenek, 
hogy annál odaadóbban magasabb püspöki hivatásuknak éljenek és 
egyházunk magasabb rendű általános érdekeit hathatósabban ápolják 
és előremozdítsák, jelentse ki a közgyűlés, mikép kívánatos, hogy a 
püspöki hivatal parochialis teendőktől függetleníttessék és püspökeink-
nek esetleg egyházi szervezetünk megváltoztatásával mód nyujtassék, 
hogy kizárólag vagy legalább a mainál nagyobb terjedelemben püspöki 
hivatásuk nagy feladatainak szentelhessék munkásságukat. 

Az indítvány ellen Szontagh Pál, a ker. consistorium elnöke 
szólalt fel. Utal arra, hogy a tett indítvány zsinati kérdést érint; a 
mai presbyterialis szervezetünkbe be nem illő újítást foglal magában; 
az episcopalis rendszerhez az első lépés. Kételyek férnek megenged-
hetőségéhez dogmatikus szempontból; azt az elvet, hogy a püspök 
primus inter pares megsérti és össze nem egyeztethető egyházunk azon 
sarkelvével sem, mely püspököket egyház nélkül nem ismer. Anyagi 

8* 
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.erőnk sincs megvalósításához; egyházunk magasabb rendű érdekeink 
ápolása és előbbrevitele nem a püspöki hivatal szervezetétől, hanem 
püspökeink egyéniségétől függ. 

A kerület közgyűlése elismeréssel fogadta mind a két 
felszólalást, mint a melyek egy fontos egyházszervezeti kér-
dés megvitatására vonatkoznak, de az idő előre haladott vol-
tánál fogva, a békési esperességi felügyelő indítványa fölött 
a tárgyalást függőben tartja. 

68. Bemutattatnak Kossányi József érdemült körmöczbányai 
lelkész és barsmegyei esperesnek, és Dedinszky János darázsii lelkész-
nek folyamodványai, melyekben a Székács-alapból segélyezést kérnek. 

A közgyűlés Kossányi Józsefnek 80 frtot, Dedinszky 
Jánosnak 150 frtot utalványoz segélyképen a Székács-

69. Mindezek után az elnöklő kerület felügyelője köszönetet mond 
a gyűlés tagjainak azon buzgóságért, melylyel a gyűlés tárgyalásain 
résztvettek, a mire viszont elnöklő püspökhelyettes úr a maga és a 
közgyűlés nevében a közgyűlés élénk helyeslése között meleg szavak-
ban kifejezi a gyűlés tagjainak háláját elnöklő felügyelő úrnak el nem 
lankadó buzgóságáért és jóindulatáért, melylyel a felügyelő úr a gyűlés 
tanácskozásait vezette. 

Erre a közgyűlés az elnökséget éltetve, eloszlott. 

alapból. 

Fabiny Teofil, Dr. Králik Lajos, 
bányakerületi felügyelő. vil. jegyző. 

Belohorszky Gábor Händel Vilmos 
egyh. jegyző. püspökhelyettes. 



A BÁNYAI 

EV. ÁGOST. HITV. EGYHÁZKERÜLETI GYÁMINTÉZET 
1890. évi október 5-én Budapesten tartott 

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. 

J e l e n v o l t a k : Nagys. Földváry Mihály és nt. Sárkány Sámuel 
urak elnöklete alatt, Famler Gusztáv, Raab Károly, Korén Pál. Händel 
Vilmos, Holluby Adolf, Margócsy József, Svehla János, Simkó Frigyes, 
Okolicsányi Gyula, Mockovcsák János, Vitális Gyula, Thebusz János, 
Kramár Béla, Bujkovszky Gusztáv, Lauko Károly, Török József, Geduly 
Lajos, Kemény János, Melczer Gyula, Antony István, Erős Antal, 
Mauricz Gábor, Kemény Ödön esp. gy. i elnökök s tagok és többen. 

Mely alkalommal először a gyűlést megelőzött templomi isteni 
tisztelet után, melyen tndő Kemény Ödön fóthi lelkész úr, Pál ap. 
Galat 6, 7 —10. alapján buzdító épületes beszédet mondott, a miért 
szónoknak a gyűlés jegyzőkönyvileg köszönetet mond s ngs. Földváry 
Mihály világi elnök úr az egybegyűlteket szívélyesen üdvözölve a 
gyűlést megnyitja. 

2-szor: Az egyházi elnök nt. Sárkány Sámuel úr évi jelentését 
a következőkben terjeszti elő: 

Főtisztelendő kerületi közgyűlés! 

Világi elnök úr ő nagysága meleg üdvözletéhez hozzájárulva, 
van szerencsém évi jelentésemet a következőkben előterjeszteni: 

Mindenekelőtt két nagy s gyámintézetünket közelről érdeklő 
eseményére a f. évnek kivánom fordítani a tisztelt közgyűlés figyel-
mét. Egyike ezen eseményeknek lesújtó és megszomorító, a másika pedig 
fölemelő és örvendetes. 

Mély fájdalommal kell jeleznem, hogy az élet és halál Ura f. évi 
aug. 19-én a halál útján elhivta magához, bányakerületünknek nagy-
érdemű és köztiszteletben állott főpásztorát, méltóságos és főtisztelendő 
dr. Szeberényi Gusztávot, kiben gyámintézetünk is egyik buzgó és 
munkás tagját veszítette el. Fényes érdemei sokáig áldó emlékezeté-
ben fognak maradni egyházkerületünk és gyámintézetünknek, a mint-
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hogy ezúttal is, hálásan emlékezünk meg róla, szivből óhajtva, hogy 
az, ki egy hosszú életen át szóval és cselekedettel dicsőítette közöt-
tünk az Istent, leljen örök nyugalmat és dicsőséget az egekben. Nem 
lehet ez alkalommal fájó részvétünknek kifejezést nem adnom, köz-
egyházunk azon két oszlopférfiúnak elhunyta fölött is, kiket ez év foly-
tán az isteni gondviselés, áldott munkásságok teréről elhivott, mélt. 
és főtisztelendő Geduly Lajos dunáninneni és Czékus István tisza-
kerületi püspökök személyében. 

Valóban nagy veszteség s érzékeny csapás sújtotta közegyházun-
kat ezen nagyérdemű egyháznagyok elhunyta által néhány rövid hónap 
lefolyása alatt. Emiéköket, elévülhetlen érdemeiket fel fogja jegyezni 
a kegyelet egyházunk évkönyveinek lapjaira, s jelesül egyetemes 
gyámintézetünk hálásan fogja mindenkor említeni, egykori lelkes elnöké-
nek, Czékus Istvánnak nevét. 

Gyámintézetünk gyászkeretében fel kell még említenem nagy-
tiszteletű Láng Adolf pestmegyei esp. gyámintézeti elnöknek, valamint 
ngos Dacsó Pál, a hontmegyei esp. gyámintézet világi elnökének nevét. 
Mindkettő ez év folytán fejezte be munkás életét, s bennök gyám-
intézetünk is buzgó jeles vezér férfiakat veszített. 

Legyen emiékezetök áldva közöttünk. 
A folyó év nagyfontosságú eseményeinek másika, méltó öröm-

mel tölti el kebleinket, s ez nagyérdemű egyetemes gyámintézeti egy-
házi elnökeinknek, főtisztelendő és méltóságos Zelenka Pálnak, tisza-
kerületi püspöki méltóságra emeltetése. Az, ki mint lelkész, főesperes 
és gyámintézeti elnök, évek hosszú során át oly hiven, oly odaadólag 
és önzetlen áldozatkészséggel munkálta közegyházunk szent érdekeit, 
méltán részesült e kitüntetésben, s gyámintézetünk bizonyára teljesen 
osztozik az ezen szerencsés választás fölötti közörömben, kérve a 
kegyelem istenét, hogy ezen hű szolgáját nagyfontosságú állásában, 
sz. lelkének segedelmével támogassa, s evangyelmi egyházunk üdve 
és dicsőségére sokáig éltessen. 

Nagytiszt. Láng Adolf helyére a pestmegyei esperességi gyám-
intézet elnökévé megválasztatott nagytiszt. Laukó Károly, kecskeméti 
lelkész úr, kit a kegyelem istene szegény ügyünk szerencsés tovább 
fejlődésére sokáig éltessen. 

Néhai ngos Dacsó Pál úr helye még nincs betöltve. 
Áttérek ezután kerületi gyámintézetünk évi működésének ered-

ményeire, s itt örömmel jelenthetem, hogy az esp. gyámintézetek 
elismerésre méltó versenyt fejtettek ki a szeretet adományainak gyűjtő 
munkájában, a mennyiben egy esperességet kivéve, valamennyi gyám-
intézet, a tavalyinál nagyobb összeggel járult Ínségeseink segélyezé-
séhez. 

Kétségtelen jele ez egyrészt annak, hogy a gyámintézet tisztelt 
elnökei kellő erélyt fejtettek ki a hivek adakozásra buzdításában; más-
részről e kedvező körülmény, tanúbizonyságot tesz arról, hogy bár-
mily nyomasztók legyenek is népünk anyagi viszonyai, a könyörülő 
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szeretetre hivő szó még sem hangzik el nyomtalanul, de megtermé-
kenyíti a szíveket jó cselekedetek gyümölcsözésére. 

Bányakerületünkben az 1889—90-dik évi gyűjtés eredménye a 
következő: 

Összes gyűjtés 4055 frt 21 kr. 
Leopoldianumra 222 » 62 » 
Szeretetadományra 363 » 39 » 
Gusztáv Adolf egyletre 69 » 15 » 
Kiosztatott az esp. és helyi gyámintézetek által 1109 » 36 » 
Folyó költség, tőkésítésre fentartva . . . . 365 » 11 » 
Szabad rendelkezésre 1697 » 61. » 
Ebből esik a kerületre 786 » 81 » 

Esperességenként a gyűjtés eredménye a k övetkező: 

Bács-Szerém gyűjtött 345 frt 36 1 r. több a tavalyinál 63 frt 03 kr 
Bánát » 167 50 » » 23 » 53 » 
Bars » 75 66 » » 7 » 26 » 
Békés » 1534 42 » » 1271 » 9 3 » 
Budapest >> 584 80 » » 71 » 91 » 
Hont » 148 42 kevesebb » 33 » 11 » 
Nógrád » 289 73 több » 7 » 82 » 
Pestmegye » 289 60 » » 22 » 1 1 » 
Zólvom » 202 13 » » 15 » 47 » 

1468 frttal több a tavalyinál. 

Hálás érzülettel kell itt fölemlítenem, hogy a már több izben 
gyakorolt áldozatkészségéről ismert kegyes nő, Kvacsala Jánosné, e 
f. évben ismét 1000 frttal járult gyámintézetünk könvöradományi 
pénztárához, mely összeg a békési esperesség 1534 frt 42 krnyi 
bevételében fordul elő. 

Nagyobb adakozók között említendő még b. Prónay Dezső úr ő 
méltóságának tisztelt neve, mint a ki évente 50 forinttal a pestmegyei 
gyámintézet gyűjtéséhez járult. 

Legyen forró köszönet nyilvánítva általunk a jószívű adakozók-
nak, s isten áldása adományaikon. 

A szeretetadományhoz csupán Zólyom nem járult, holott 22 frt 
65 kr. offertorium bevételt tüntet ki számadásában. 

Segélyezésre ajánltatnak a gyámintézeti közgyűlések részéről: 
I. Bács -Sze rémbő l : 
1. Bácsi missió (Szabadka) 49 helyen szétszórva élő hivek lelki 

gondozásának költségeire. 
2. Szlavóniai missió (Szurcsin) az utazó lelkész évi fizetésére. 
3. Német-Palánka templomépítési alapra. 
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4. Sz.-Tamás iskolaépítésbőli adóssága törlesztésére. 
Bácsi missió (Szabadka) a s z e r e t e t a d o m á n y r a a j á n l t a t i k . 

II. B á n á t b ó l : 
5. Bánáti missió. 
6. Sándorfalva paplak és adósságtörlesztésre. 
7. Lúgos megélhetésre. 
8. Steierlak adósságtörlesztés és épület-tatarozásra. 
9. Resicza templomépítési alapra. 
10. Fehértemplom vallástanítóra. 
11. Orsova alapvetésre. 
12. N a g y k i k i n d a — t e m p l o m e d é n y e k e t kér . 

III. Bars. 
13. Fakó-Vezekény 1175 frtnyi adósság törlesztésére és iskola-

fedélre. 
14. N.-Kosztolány, paplakra és papi jövedelem biztosítására. 

IV. Békés. 
15. Békési missió, szórványban élő hivek lelki gondozására. 
16. Csépa imaházból származó adóssága törlesztésére. 
17. Apatelek 1400 frtnyi adóssága törlesztésére. 
18. Bánfalva 4000 frtnyi adóssága törlesztésére. 
19. Kondoros 2000 frt adóssága törlesztésére. 
20. N.-Sz.-Miklós lelkész fizetési hátralék fedezésére. 
21. Molitorisz Adolfné tanár-özvegy, megélhetésre. 
B á n f a l v á t a s z e r e t e t - a d o m á n y r a a j á n l j a . 

V. B u d a p e s t . 
22. Rád filoxera által elszegényedett hivek segélyezése. 

VI. H o n t . 
23. Rakoncza 2000 frt adóssága törlesztésére. 
24. Báth 14,000 frt templomadósság törlesztésére. 
25. Schüttriszberg — tanító fizetésére. 

VII. N ó g r á d . 
26. F.-Petény (bevallási iv) temploma újjáalakítására. 
27. Sós-Lehota (bevallási iv) temploma belső berendezésére. 
28. Szécsény (bevallási iv) temploma tovább építésére. 
29. Agárd (bevallási iv) lakhatatlanná vált parochiája fedelére a 

s z e r e t e t a d o m á n y r a . 
30. Lapujtő roskadozó levitalak helyreállítására. 
31. Salgó-Tarján, iskola és tanítólak helyreállítására 
32. Mohora (bevallási iv) iskolai adóssága törlesztésére. 
33. Csesztve leégett iskolája fölépítéséből származó adósság tör-

lesztésére. 
34. Kortsek Frigyesné és 
35. Lehotkay Gáborné papözvegyek megélhetésre. 
S z é c s é n y t a n a g y s z e r e t e t a d o m á n y r a a j á n l j a . 

VIII. P e s t m e g y e . 
36. Újpest temploma visszaváltására 5000 frtot szükségei. 
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37. Tápió-Szele temploma alapos tatarozására. 
38. Fóth paplak- és iskola-újításra. 
39. Mogyoród imaházra. 
Ú j p e s t e t a s z e r e t e t a d o m á n y r a a j á n l j a . 

IX. Z ó l y o m . 
40. Osztroluka 150 éves temploma megújítására. 
41. Alsó-Lehota iskolaépítési adósság törlesztésére. 
42. Bábaszék, Zólyom legszegényebb egyháza épületekre. 
43. Berezna tanítófizetési alapra. 
44. Sálfalva 900 frtnyi adóssága törlesztésére. 

X. Más k e r ü l e t b ő l : 
45. Tálva 300 éves Kossuth-temploma fentartására. 
A Gusztáv Adolf egylethez folyamodnak: Szabadka, Szurcsin. 

N.-Palánka, Újvidék, bánáti missió, Sándorfalva, Lúgos, Steierlak, 
Resicza, Orsova, Fakó-Vezekény, N.-Kosztolány, békési missió, Nagy-
Szent-Miklós, Szeged, Vácz, Rakoncza, Báth, Kis-Csalomja, Zsember, 
Szécsény, F.-Teténv, Salgó-Tarján, Losoncz, Kortsek Frigyesné és 
Lehotkay Gáborné papözvegyek, Fóth, Újpest, Tápió-Szele, Sálfalva. 
Molitorisz Antónia papözvegy. Összesen 35 kérvény. 

Valóban oly nagy száma a segélvzendőknek, hogy ha a rendelkezé-
sünkre álló csekély összeget, valamennyi folyamodó között elosztanók 
csakis jelentéktelen morzsalék fogna egynek egynek jutni. 

Sokszor volt kimondva s most is újra kimondandó, hogy az igen 
tisztelt esperességi gyámintézetek szigorúabban járjanak el a folya-
modványok megbirálásánál, nehogy a szétosztásra kerülő összeg szét-
forgácsoltassék. 

Különösen óvatosaknak kell lennünk a Gusztáv Adolf egylethez 
terjesztendő folyamodványok megválasztásában, mert ime, már oda 
jutottunk, hogy az 1889-ben fölterjesztett 151 kérvényből a Gusztáv 
Adolf egylet 19-et törölt és 50 mit sem kapott. És ez bizony nagyon 
is érthető elutasítás. 

Sajnálattal kell fölemlítenem, miszerint Bács-Szerém, Bánát, Békés 
és Hont, az egyetemes egyházi gyámintézeti elnökre szavazataikat be 
nem küldték. 

Úgyszintén jelentem, hogy az esp. gyámintézetek nagyobb része 
hozzájárult a tavalyi egyetemes gyámintézeti közgyűlés abbeli indít-
ványához, miszerint a Leopoldianum alapra begyült összeg 4/i0. része 
az egyházkerületekben létező vagy létesítendő felsőbb leányintézetek 
között osztassék el. Miután pedig ezen alap jövő évben kerül elosztás 
alá, a központi bizottmány által felkéretnek az esp. gyámintézetek, 
hogy a tőke gyarapítására még ez őszszel gyűjtéseket rendezni, s a 
begyűlt összegeket, az egyetemes gyámintézeti pénztárba beszolgáltatni 
szíveskedjenek. 

Mint örvendetes eseményt jelzem, miszerint mult évben Vácz az 
áldott Gusztáv Adolf egylet részéről 3426 forintnyi segélyt nyert, 
valamint hogy a Leopoldianum-alapra ugyanazon egylettől 540 frt 
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lett beküldve. Érdemes köztudomásra hozni, hogy ez évben a Gusztáv 
Adolf egylet összesen 14,493 frt 44 krt juttatott szegényeinknek. 

Mondjunk ezért hálát e nagy jóltevőnknek — s az isteni kegye-
lem gazdag áldása legyen az adakozó testvéreken. 

Indítványt csupán a bács-szerémi gyámintézet tesz, jelesül, hogy 
zavarok elkerülése czéljából a megszavazott segélyösszeg ne küldes-
sék közvetlenül a segélyzett egyháznak vagy lelkésznek, hanem min-
denkor az illetékes esperességi elnök közvetítésével. 

A főtisztelendő kerületi gyámintézeti közgyűlés feladata az indít-
vány fölött határozatilag dönteni. 

Midőn még tisztelettel jelenteném, hogy az egyetemes gyáminté-
zet f. évi okt. 12-én Újvidéken tartja közgyűlését, melyre a gyám-
intézetek tisztelt elnökei s szegény ügyünk minden lelkes pártfogói 
és barátai tisztelettel meghivatnak, zárom jelentésemet és magamat 
a fő tiszteletű egyházkerületi gyámintézet kegyeibe ajánlom. 

3-szor: Az elnöki jelentésbőL kitűnik, hogy szabad rendelkezésre 
befolyt összesen 1697 frt 61 kr., melynek fele a központot illetvén, 
második feléből folyó költség czimén 12 frt, a Leopoldianumra pedig 
50 frt levonatván, marad elosztás alatt 786 frt 81 kr. 

4-szer: A nagy szeretetadományra Szécsény , a kerületi 400 fo-
rintos szeretetadományra pedig Ú j p e s t ajánltatván, az előző pontban 
kitüntetett 786 frt 81 kr. a következő szűkölködő egyházak között 
osztatott ki, és pedig 60 forintjával: Német-Palánka, Sándorfalva, 
Fakó-Vezekény, békési missió, Rád, Rakoncza, Felső-Petény, Tápió-
Szele és Osztrolukának, összesen 540 frt; továbbá 30 írtjával: Szent-
Tamás, Lúgos, Bánfalva, Báth, Lapujtő, Fóth, Salkfalva és Mohorának; 
összesen 240 frt, a felmaradó 6 frt 81 kr. az ünnepi szónok úti-
költségére fordíttatván. 

4-szer: Az egyetemes gyámintézetnek ajánltatnaksegélyezés végett 
a következők: 

1. Bács-Szerémből: Szabadka. 
2. Bánátból: Steierlak. 
3. Barsból: Nemes-Kosztolány. 
4. Békésből: A missió és Bánfalva. 
5. Hontból: Schüttrisberg. 
6. Nógrádból: Szécsény, Csesztve, Agárd és Sóslehota. 
7. Pestmegyéből: Mogyoród. 
8. Zólyomból: Bábaszék és Berezna, azonkivül Korcsek Frigyesné, 

Lehotkai Gáborné és Molitorisz Adolfné szegény papözvegyek. 
5-ször: A Gusztáv Adolf egyletnek aj ánltatnak: Braxatorisz Antónia, 

Lányi Petronella, Berezna, Bábaszék, Alsó-Lehota, Fehértemplom és 
Hertelendifalva kivételével az elnöki jelentésben elősorolt folyamodók. 

6-szor: A Leopoldianumra befolyt alap hovafordításáról a mult 
évi egyetemes gyámintézeten hozott indítvány a nőnevelőkre vonat-
kozólag, az esperességi gyámintézetek nyilatkozatai alapján ezen kerü-
leti gyámintézet által elfogad!atik. 
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7-szer: Az egyetemes elnökségre beérkezett szavazatok a sza-
vazatbontó bizottsághoz felküldetnek. 

8-szor: Az isteni tisztelet után megtartott offertorium 40 frt 
61 krt eredményezvén, az alapszabályok értelmében a nagy szeretet-
adomány növelésére átadatni rendeltetik. 

9-szer: Nt. Korén Pál békési gyámintézeti elnök úrnak indít-
ványa, hogy özv. Kvacsala Jánosné arczképe és életrajza a Luther-
társaság naptárába fölvétessék, egyhangúlag elfogadtatott. 

10-szer: A bács-szerémi esp. gy. indítványa, mely szerint a 
segélyek nem közvetlenül a segélvzettnek, hanem az illető esperes-
ségi gyámintézeti elnök közbejöttével osztassanak, 

egyhangúlag elfogadtatott. 

Kelt mint fent. 

Hitelesítették: 

Török József\ 

Sárkány Sámuel, 
elnök. 

főesperes. Jegyzette: 

Wladár Viktor, Fabiny Gyula. 
kei-, gy. i. jegyző. 
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Polner Lajos, Elefanti Béla, Dobrowszky Gyula, Bécsanszky Endre, 
Frenyó András, Elefanti György, Laszik János, Paulik János, Kemény 
Zoltán, Kiss Endre, Kiss Péter, Szilárd János, Miklóssy János, 
Kovács Mihály, Zatkalik Samu, Jankó Károly, Laukó Károly, Valent. 
Ármin, Margócsy Kálmán, Áchim Mihály, Micsinay Pál, Bózsay 
József, Hunyadi Ferencz, Sárkány Jenő, Sárkány Béla, Jamriska 
Lajos, Mikler Sándor, Szekerka Károly, Szluka János, Margócsi Gyula, 
Zselló Lajos, Szegedi Albert, Krátky Sámuel, Hroskó Lajos. 

A z ó l y o m i e s p e r e s s é g b ő l : Mockovcsák János főesperes, 
Csipkay Károly esperességi felügyelő, Bakay Péter, Kuzma Adolf lelkész. 

1. Elnöklő felügyelő úr a rendkivüli közgyűlést megnyitván, örömé-
nek ad kifejezést a fölött, hogy az esperességek küldöttei nagy 
számban jelentek meg e rendkívüli közgyűlésre. Az október hóban 
tartott közgyűlés határozata szerint a jelen rendkívüli közgyűlésnek 
két tárgya van; az első a püspökválasztásra vonatkozó eredmény 
megállapítása, és ennek folytán a megválasztott püspök ünnepélyes 
beigtatása. A második a kerületi leánynevelőre vonatkozó esperes-
ségi határozatoknak tárgyalása, esetleg a leánynevelő felállításának 
elrendelése. 

Más tárgy a jelen közgyűlésen elő nem fordulhat. 
Elsőben is a püspökválasztás ügyében bemutatja az elnöklő 

felügyelő a szavazatszedő bizottság 1890. november 20-án tartott 
ülésének következő jegyzőkönyvét: 
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1. 
J e g y z ő k ö n y v 

a bányakerület 1890. évi közgyűléséből a püspök-választás ügyében 
kiküldött szavazatszedő bizottságnak 1890. november 20-án tartott 

üléséről. 

J e l e n v a n n a k : 

Fabiny Teofil és Belohorszky Gábor társelnöklete alatt: Ivánka 
Imre, Földváry Mihály, Bachát Dániel, Svehla János, Laszkáry Gyula, 
Horváth Sándor, Büsbach Péter, Veres József, Moravcsik Mihály, 
Zsigmondy Jenő és Králik Lajos. 

Elnöklő felügyelő úr előterjeszti, hogy a szavazatszedő bizottság 
f. é. október hó 3-án tartott ülésének határozatait végrehajtotta, 
jelesül: kinyomatta kellő számban az ezen ülésben megállapított 
választó szavazati-íveket a püspöki hivatalra, melynek egyik pél-
dányát '/• alatt bemutatja, továbbá kinyomatta és a lefolyt kerületi 
gyűlés alkalmával Pesten időző főesperes urak között szétosztotta az 
egyes egyházakhoz intézendő felhivást a püspökválasztás megejtésére, 
a melynek egy példányát 2/- alatt bemutatja, végül felhivta elnökileg 
a kerületben levő főgymnasiumokat a püspökválasztás megejtésére 

Jelenti továbbá, hogy a főesperesek és főgymnasiumok az erre 
kitűzött időben beküldték a szavazati íveket. 

Ezen szavazati ívek kellő rendben, mindegyik lepecsételve érke-
zett felügyelő úrhoz, a ki azokat az ülésnek bemutatván, kijelenti, 
hogy felbontásuk és a szavazatok eredményének constatálása képezi 
a mai ülés tárgyát. 

A szavazatok jegyzésére a bizottság két-két tagját kéri fel, hogy 
az egy-egy jelöltre beérkező szavazatokat jegyezzék. 

A szavazatok egyenkint a gyűlés szine előtt felbontatván, a 
Sárkány Sámuel pilisi lelkész érdeműlt főesperes úrra érkező szavaza-
tokat Büsbach Péter és Svehla János urak, a Belohorszky Gábor 
főesperes és püspökhelyettesre beérkezetteket Ivánka Imre és Horváth 
Sándor urak, a Doleschall Sándor budapesti német lelkész és érde-
mesült főesperes úrra beérkezetteket Veres József és Moravcsik 
Mihály urak, az Achim Ádám és Svehla János főesperes urakra 
beérkezetteket Földváry Mihály és Batizfalvy István urak jegyezték. 

Beérkezett és felbontatott a három főiskola, a bácsszerémi 
esperesség 34, a bánáti esperesség 23 szavazata. 

Valamennyi érvényesnek elfogadtatott. 
A barsi esperesség 5 szavazata felbontatván, azzal, hogy a 

körmöczbányai egyház kettős szavazata, mivel csak egy lelkésze van, 
egy szavazatnak vétetett, a többi 

elfogadtatott. 
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Beérkezett és felbontatott a békési esperességből 32, a buda-
pestiből 6, a nagyhontiból 32, a nógrádiból 46, a pestmegyeiből 28, 
a zólyomiból 23 szavazat, 

a zólyomlipcsei egyház szavazatának kivételével, mely 
a szabályszerű alakiságokkal nem birt, valamennyi érvé-
nyesnek elfogadtatott. 

A beszterczebányai egyház kettős szavazata ellen Barna János 
és társai által 3/• alatt beadott panasz, miután annak az egyházi 
elnökre és a szavazás körüli eljárására vonatkozó előadásai a nyilat-
kozatra felhivott elnök, lelkész és felügyelőnek 4/• alatti nyilatkoza-
tával megczáfoltattak, 

elutasíttatott és a beszterczebányai egyház kettős szava-
zata érvényesnek elfogadtatott. 

A szavazatok nyilt ülésben kihirdettettek és jegyeztettek. 
Eredményként 

Sárkány Sámuelre • 183 
Belohorszky Gáborra . . . . 19 
Áchim Ádámra 16 
Doleschall Sándorra 12 
Svehla Jánosra 1 

szavazat esett az 5/• alatti jegyzék szerint, a beérkezett és érvé-
nyesnek elfogadott 231 szavazatból. 

Elnöklő felügyelő úr kijelentvén a szavazás eredményét, örömének 
ad kifejezést, hogy a megválasztott püspök iránt az egyházak bizalma 
már az első szavazásnál ily szépen és sikeresen nyilatkozott. Kijelenti, 
hogy az eredmény a jelen jegyzőkönyv kapcsán a püspökbeigtató 
közgyűlés elé fog terjesztetni a beérkezett összes szavazati ívekkel 
együtt. 

Egyúttal indítványozza, hogy a választás eredménye Sárkány 
Sámuel megválasztott püspök úrral egy küldöttség útján közlendő. 
Fölkéri a bizottság tagjaivá Földváry Mihály, Büsbach Péter, Morav-
csik Mihály, Bachát Dániel, Veres József és Scholtz Gusztáv urakat. 

A nevezett urak a kiküldetést elfogadják s kijelentik, hogy a 
megválasztott püspök úrnál pilisi egyházában holnap tiszteletöket 
teszik és vele a püspökválasztásnak egyházunkra sikeres és áldásos 
eredményét közlik. 

A gyűlés a megválasztott püspök urat és elnöklő fel-
ügyelő urat lelkesen és hosszan éltetve eloszlott. 

Jegyzette: 
Fabiny Teofil, Králik Lajos. 

ker. felügyelő és bizottsági elnök. 

Belohorszky Gábor, 
püspökhelyettes. 



Ezen jegyzőkönyv alapján elnöklő felügyelő úr kijelenti, hogy az2 
egyházaknak jogérvényesnek elfogadott 231 szavazatából Sárkány 
Sámuel pilisi lelkész és érdemült főesperesre 183 szavazat adatott, 
a minek folytán kerületi felügyelő úr, a bányakerületi utasítások értel-
mében Sárkány Sámuel pilisi lelkészt és érdem ült főesperes urat 
a bányakerület törvényesen megválasztott püspökének kijelenti. 

A közgyűlés felügyelő úr kijelentését lelkes, hosszan 
tartó éljenzéssel fogadja. 

2. A választás kapcsán elnöklő felügyelő úr közli a közgyűléssel, 
hogy a barsi főesperes a szavazatszedő bizottság azon határozata ellen 
felszólalni kiván, mely a körmöczbányai egyház szavazatát a püspök-
választásnál csak egyes szavazatnak ismerte el. 

Minthogy a körmöczbányai szavazat kérdése a választás ered-
ményét, a megválasztott püspökre beadott szavazatok számát nem 
érinti, a jövőre való kihatásában pedig elvi fontossága van és külön 
tárgyalást érdemel, elnöklő felügyelő úr kijelenti, hogy a körmöcz-
bányai szavazás kérdésének tárgyalását a jövő évi rendes közgyűlésre 
utasítja. 

A barsi főesperes erre kijelenti, mikép elnöklő felügyelő úr ezen 
rendelkezésében megnyugszik. 

A közgyűlés elnöklő felügyelő úr kijelentéseit határo-
zattá emeli. 

3. Ezek után kerületi felügyelő úr indítványt tesz, hogy a 
megválasztott püspök küldöttségileg kéressék föl a közgyűlésen való 
megjelenésre, hogy vele megválasztatása az Isten házában való ünne-
pélyes beigtatása előtt közöltessék. 

Elnöklő felügyelő úr kijelentésére 
Ivánka Imre, Belohorszky Gábor, Földváry Miklós, 

Török József, Laszkáry Gyula, Svehla János és Horváth 
Sándor urak kéretnek föl, hogy a püspök urat felkeressék 
és őt a közgyűlésen való megjelenésre felkérjék. 

4. A küldöttség tisztében eljárván, a megválasztott püspök úr a 
jelenlevőknek mind újra kitörő lelkesedése között a közgyűlés szine 
előtt megjelenik. 

Elnöklő felügyelő úr meleg szavakban üdvözli a püspök urat; 
mielőtt Isten házába vonulnánk a püspökké felszentelés ünnepélyére, 
közli vele a választás eredményét, és kérdést intéz hozzá, kész-e a 
kerületnek személye iránt törvényes választás útján nyilvánult bizal-
mát és vele a bányakerület püspöki állását elfogadni? 

5. Püspök úr kijelenti, hogy hálával és hódolattal meghajlik az 
egyházaknak iránta nyilvánított bizalma előtt és megválasztatását 
Istenbe vetett bizodalommal elfogadja. 
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7, 6. Erre a közgyűlés Isten házába vonult, a hol a püspök úrnak 
beigtatása következőleg folyt le: 

1. Bevezetésül énekelte a nagy és fényes gyülekezet a s.-sz.-
lőrinczi lelkésznek, Sántha Károly úrnak az ezen alkalomra szerzett 
énekének első versét. Ennek elhangzása után 

2. elmondta a kerület egyházi főjegyzője alkalmi imáját s elolvasva 
Pál apostolnak Titushoz irt levele első részéből a 7—16. versig ter-
jedő szakaszát, kiszolgáltatta a felavatandó püspöknek az Űr szent 
vacsoráját. Ennek felvétele után 

3. megzendült az ev. ének-egyesület gyönyörű karéneke, Szőnyi 
egyházi orgonista vezetése mellett. Ennek szivet lelket felemelő hang-
jaitól kísérve 

4. lépett az oltárhoz a dunántúli püspök, főt. és mélt. Karsay 
Sándor úr, ev. magyar egyházunk érdemekben megőszült főpásztora 
s büszkesége, kisérve a bács-szerémi főesperes s volt püspökhelyettes 
nt. Belohorszky Gábor s a nógrádi, főesperes, nt. Svehla János által 
s elmondotta ifjúi hévvel, a sziveket megragadó s megindító beavató 
beszédjét. Befejeztével 

5. feltette a beavatással járó kérdéseket, melyekre, miután a 
megválasztott püspök Istenbe vetett bizodalommal megfelelt, követ-
kezett a bányakerületi utasítások által előirt püspöki eskü letétele. 
Szövegét olvasta a nógrádi főesperes s az alatt még azt a megválasztott 
a meghatottság hangján elmondta, nyugasztotta kezét a szent Írásra, 
melyet a bácsszerémi főesperes oda tartott. Az így kötött szent szövet-
séget megpecsételve a testvéri csókkal, áldást mondott az avató püspök 
mind a felavatottra, mind a gyülekezetre. Az áldó Ámen elhang-
zása után 

6. léptek a kerület többi esperesei is az oltár sorompóiba és 
befejezték mintegy e szent munkát a «Confirma Deus hoc opus» 
esdő és hálaadó énekkel. Az avató szertartás ilyszerű befejezésével 

7. kérte a gyülekezet is Isten áldását a felavatott püspökre az 
alkalmi ének második versével; mialatt az avató püspök s közre-
működő kisérete helyére vonult. Véghangjainál 

8. lépett az oltárhoz a felavatott püspök s beszédjében kifej-
tette, minden kételyt kizáró módon azon irányelveket, a melyek őt 
hivataloskodásában vezetni fogják, kérve forró imájában ezen szent 
feltételhez Istennek s az ő szent lelkének hathatós állandó segélyét. 
Áldó, hálaadó s Istennek békességeért könyörgő szavai után 

9. méltó befejezést nyert a lélekemelő avató ünnepély, kegyelmes 
Istenünk hajlékában, az alkalmi ének harmadik s utolsó versével. 

7. Ezek után áttétetett az ünnepély Isten házából a gyülekezet 
dísztermébe, a hol is ő nagyméltósága Fabiny Teofil kerületi fel-
ügyelő úr mélyen érző, baráti szivből fakadt következő beszéddel 
üdvözölte a megválasztott püspököt: 
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Főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés! 7. 

Főtisztelendő püspökünk ünnepélyes beiktatása, vallásos áhitattal, 
egyházi szertartásunk szabályai szerint, törvényszerűen véghez menvén. 
Főtisztelendőségedet, mint bányai egyházkerületünk püspökét, van 
szerencsénk ezen kerület nevében őszintén üdvözölnöm. 

Egyházunk nagy reményekkel néz Főtisztelendőséged működése 
elé, mert nemcsak a püspök jogai illetik most már meg Főtisz-
telendőségedet, hanem e díszes és fontos állással összekapcsolt 
kötelmek teljesítését is egész bizalommal várják Főtisztelendőségedtől. 

Nagy tér nyílik meg Főtisztelendőséged előtt, melyen komoly és 
nehéz munkát lesz hivatva végezni. 

Vallásos hitéletünk ébrentartása és ápolása, és az erkölcsi ala-
pokon nyugvó, nemzeti közművelődés terjesztése lesznek hivatása 
körében teljesítendő magasztos feladatai. 

E mellett Főtisztelendőséged hazafiúi gondoskodása oda fog 
irányulni, hogy egyházunk a trón és haza erős támasza legyen, hogy 
egyházunk a magyar állameszme megszilárdításában, fejlesztésében 
oly tényezővé legyen, mely e téren egész odaadással közreműködik. 

A vallásos hitélet ápolása — mint említém — főpásztori műkö-
désének egyik legszebb, legmagasztosabb teendője lesz. 

Egyházunk a szent-irás alapján áll, ennek meghamisítatlan tanait 
— az augustana confessio alapján — kivánjuk vallásos életünkben 
követni. 

Ezen hitvallás hozza és adja meg vallásos megnyugvásunkat, 
lelkiismeretünk belső békéjét, ez képezi positiv alapját vallásunknak. 

Szilárd, erős alap az, melyen állunk, ez ingadozó nem lehet, így 
hitéletünkben a töprenkedésnek és kétkedésnek helye nincs és bár-
honnan jöjjön olyan kijelentés, mintha hitéletünkben oly ingadozás 
léteznék, mely töprenkedést és kétkedést szülhet, mi protestánsok 
mindnyájan ez ellen határozottan tiltakozunk. 

A lelkiisméret szent szabadsága az, mit magunknak követelünk 
és ezen lelkiisméreti szabadságot mások által is tiszteletben tartatni 
kivánjuk. 

Azonban mi is a legteljesebb mértékben tiszteljük mások vallásos 
meggyőződését és a hazában lévő különböző egyházak közt a békét 
és egyetértést fentartani kivánjuk. 

Ehhez azonban az ország törvényei feltétlen tiszteletben tartása 
szükséges. 

Főtisztelendőségednek feladata lesz a fölött őrködni, hogy egy-
házunk körében a törvények iránti tisztelet és engedelmesség meg-
legyen. Ezen tiszteletet ápolni, fejleszteni kell, sőt azok ellen, kik 
netalán vétenének, Főtisztelendőséged kötelessége lesz, szükség esetén, 
kellő szigorral eljárni. 

Midőn a különböző egyházak közti békét, mi szentnek és sért-
hetetlennek kivánjuk tekinteni, e mellett különös súlyt fektetünk 
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. arra, hogy az evang. reformált egyházzal a testvéri egyetértés a leg-
melegebben ápoltassék, hogy az egyházunkkal összekötő kapcsok 
minél szorosabban fűződjenek. 

Ezen testveri jó viszony ápolását Főtisztelendőségedtől egész 
bizalommal elvárjuk. 

Másik nagy és fontos feladata Főtisztelendőségednek, az oktatás 
és nevelés ügye lesz, mely egyházi életünkkel a legszorosabban össze 
van kapcsolva. 

A falusi népiskolánál kezdődik őrködő gondoskodása, hol az 
erkölcsök nemesítése, a vallásos érzet ápolása, a hasznos ismeretek 
terjesztése mellett a hazai nyelvet és a haza iránti kötelességeket 
kell a fiatal és fogékony keblekbe beoltani. 

Három főgymnasium és ugyanannyi algymnasium fölötti fel-
ügyelettel van Főtisztelendőséged megbizva. 

Országos törvény szabja meg a középiskolai oktatás tanrendjét 
és mértékét. 

Hogy az országos törvény mindenekben megtartassék, hogy hit-
felekezeti középiskoláink azon színvonalon álljanak, hogy az állami 
és kedvezőbb vagyoni viszonyok közt levő más hitfelekezeti közép-
iskolákkal a versenyt megállják, erre törekszünk és ezen czélt a 
törvény és egyházunk szervezete által adott jogainál fogva, Főtisz-
telendőséged bizonyára igyekezni fog megvalósítani. 

Van azonban a mi iskolánknak még egy specialis feladata, hogy 
egyházunknak lelkes, ügybuzgó tagokat neveljenek. 

Egyházi szép és annyi áldozatok árán megszerzett autonómiánk, 
ügyeinkben való rendelkezési jogunknál fogva, oly nemzedékről kell 
gondoskodnunk, mely ezen jogokat érvényesíteni tudja és akarja. 
Ehhez ügybuzgalom, sőt mondhatom áldozatkézség is szükséges. 

A hazai történelemnek, az ifjúságot a haza iránti nemes tettekre 
buzdító oktatása mellett, egyházi történelmünknek, a szivhez lélekhez 
szóló megkedveltetése az, melytől méltán várhatjuk, hogy az ifjú-
ságban felébreszsze azon tüzet, melynek melegére van az egyházban 
szükség, hogy egyházi önkormányzatunkat kellőleg berendezhessük. 

És — habár a hosszadalmasságtól félnem kell — a lelkészképzés 
kérdését szó nélkül nem hagyhatom. 

Mindnyájan nagy mértékben érezzük annak szükségét, hogy a 
tudományos és társadalmi műveltség magaslatán álló, hazafias érzü-
lettel biró lelkészi karral birjunk. 

A lelkészi állás nagy fontosságáról e helyen beszélni felesleges 
volna; abban is mindnyájan egyetértünk bizonyára, hogy tekintélyét 
emelni, állását javítani, az ez irányban fennálló akadályokkal is meg-
küzdeni kell; de másrészt ki kell mondanom, hogy az egyéni érték, 
mint minden más pályán, úgy a lelkipásztori állásban is, adja meg 
a döntő súlyt. 

Az egyetemes theologiai akadémia ügye az, melyet Főtisztelendő-
séged atyai hű gondoskodásába akarok kiválólag ajánlani. Tisztelt 
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lelkészeinkhez fordúlva pedig, a ma beiktatott püspökünkre mutatok 
reá, mint követendő élő példára, ki tudományos és társadalmi 
műveltsége, szelid lelkülete, éber kötelességérzete, hazafias, szilárd 
jelleme által oly állást, oly tekintélyt vívott ki magának az egy-
házban, a társadalomban, a közügyek terén, mely az általános tisz-
teletet, elismerést és bizodalmat eredményezte. 

Püspökünk példáját követve lelkészi karunk, a vallásos hitélet, a 
nemzeti közművelődés egyházunkban örvendetesen gyarapodni, a 
lelkészi állás tekintélye pedig emelkedni fog. 

Előrehaladván az idő, nem akarok a nőnevelés ügyének egyházunk 
veszélyeztetése nélkül tovább nem halasztható rendezéséről, az egy-
házi közigazgatás szabatossá tétele szükségéről, a küszöbön álló 
zsinat nagyfontosságú teendőiről szólani, mely feladatoktól Főtisz-
telendőséged teljesen át van hatva és így, hogy beszédem befejezé-
séhez közeledhessem, csakis mint elnöktársa még azt kérem, hogy 
Főtisztelendőséged bizalmával, jóakaratával megajándékozni, támoga-
tásban engem részesíteni sziveskedjék. 

Legyen meggyőződve hű, odaadó támogatásomról is, melyről 
csekély erőmhöz képest biztosítom, nemcsak azért, mivel az általam 
esküvel fogadott bányakerületi utasításaink ezt kötelességemmé teszik, 
hanem azért is, mert ezen támogatásom, baráti régi érzelmeim és 
őszinte rokonszenvem őszinte kifolyását képezi, mert Főtisztelendő-
séged saját lelkipásztorom egyszersmind. 

Azon megható ünnepély, mely Isten házában véghezment, a 
beiktató ősz püspöknek főpásztori beszédében foglalt intés, oktatás 
és buzdítás, melyeket vallásos ihlettséggel hirdetett, mindnyájunk 
szivébe vésve lesznek és őszinte hálát mondok a dunántúli főtisz-
telendő püspök úrnak, hogy korát, időt és egyéb viszontagságokat 
nem tekintve, a bányakerület őszinte kivánságát teljesítve, püspökünk 
beiktatását ily lélekemelő módon véghezvinni méltóztatott. 

Hálával és meleg elismeréssel adózunk a dunamelléki ref. egy-
házkerület méltóságos és főt. püspökének és a főgondnok gróf ur 
ő nagyméltóságának is, hogy örömünnepünket személyes jelenlétükkel 
megtisztelni, ennek fényét emelni és a testvéri jó egyetértésnek két-
ségtelen tanúbizonyságát adni méltóztattak. 

Valóságos egyetemes egyházi ünneppé emelkedett csakugyan a 
bányai kerület ezen emlékezetes napja, mert egyetemes egyházi fel-
ügyelőnket, báró úr ő méltóságát, valamennyi főtisztelendő püspö-
keinket, a tiszai kerület felügyelője ő nagyméltóságát és a dunántúli 
kerület felügyelője ő méltóságát van szerencsénk körünkben tisztelni, 
így összes egyházi elnökeink jelenlétének örvendünk, kivéve a gyen-
gélkedése által akadályozott dunáninneni egyházkerületünk felügyelője 
ő nagyméltóságát, ki szivből jövő üdvözletét újonnan beiktatott főt. 
püspökünknek és ezen kerületi közgyűlésnek általam jelenteti ki. 

Egyházunk vezérférfiai együttlétét és egyházunk annyi buzgó 
tagjának mai megjelenését melegen megköszönve, nyújtson a mai 
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8. ünnepély is reményt arra, hogy egyetértő, hitbuzgó, hazafias működésre 
egyesülünk, egyházunk és hazánk elválaszthatlan javát egyesült 
működéssel szolgálni fogjuk. 

Berekesztem szavaimat azon imaszerű fohászszal, hogy Isten 
áldása legyen egyházunkkal; az isteni gondviselés adjon mindenek-
előtt erőt, egészséget és hosszú életet újonnan megválasztott főtisz-
telendő püspökünknek, hogy azon nagy munkát, melyet ma megkez-
dendő lesz, áldásosán végezhesse! 

8. Kerületi felügyelő úr beszédjére püspök úr a következő 
beszédet intézte a közgyűléshez: 

Nagymélt. és főtiszt, egyházkerületi közgyűlés! 
Lelkem mély hódolatával az isteni gondviselés iránt, mely életünk 

sorsát kegyesen intézi, s hálás köszönettel a nagyméltóságú és főtisz-
telendő bányakerület egyházai iránt,. kiknek bizalmi szavazata e díszes 
polczra emelt, foglalom el a főtiszt, bányakerület főpásztori székét. 

Kegyelettel emlékezem meg nagynevű és érdemű elődömről is, ki 
ezen hivatalt 18 éven át oly elismerésre és hálára kötelező hűséggel 
töltötte be, s kit az isteni örök végzés áldásos működése teréről alig 
négy hónap előtt hívott el körünkből. A püspöki munka fonala kihul-
lott elhidegülő kezeiből s a főtiszt, egyházkerület bizalma íme kezeimbe 
teszi azt le, hogy folytassam a félbeszakadt főpásztori feladatot. 

Legyen az üdvözült püspök neve most is áldólag említve közöt-
tünk ! 

Aggódva fogom fel a főpásztori hivatal elejtett fonalát, s csaknem 
kishitűvé leszek, ha saját gyenge erőmet mérlegelve, a püspöki tiszt 
nagy feladatára gondolok. 

Aggályok merülnek fel lelkemben, ha előrehaladott életkoromat 
tekintem. Rég túl vagyok már az emberi életkor delelő szakán. Negy-
venhárom év óta vagyok az Úr szőlőjének szerény munkása, pedig 
mikor az estalkony beköszönt, közel van az éjszaka is. A fáradt mun-
kás nyugalomra vágyik s íme én reám nem az édes nyugalom pihen-
tető napjai, hanem a fokozódott munka fáradalmai várnak. 

Élénken foglalkoztatja lelkemet az a gondolat is, hogy íme, itt 
ülnek sorban egyházkerületünk jeles és munkabíró egyházi vezérfér-
fiai, a nagytiszt, főesperes urak, kik férfikoruk és erejök teljességében 
külön és egyenkint hivatottabbak volnának nálamnál a püspöki tiszt 
betöltésére, a kik mégis általánosan elismert érdemeik daczára szeré-
nyen visszavonultak a versenytérről, hogy az én csekélységemnek, ki 
ezen díszes állást nem kerestem, s ki velők legfeljebb hosszabb szol-
gálati időm éveinek beszámításával versenyezhetnék, tért engedjenek. 

Ezen tényekre gondolva, vájjon nem igazolt-e a belső küzdelem, 
melylyel életem e komoly pillanatában lelkem vívódik? Nem jogosult-e 
az az önmagamban való tépelődés, midőn e nagyfontosságú tisztet 
elfoglalnom kell? 
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És mégis, nagyméltóságú és főtiszt, egyházkerületi közgyűlés, kel- 8. 
lett, hogy kibontakozzam a lelki zaklatottság ezen örvényéből. 

Megszólalt bennem egy hang, a kötelességérzet parancsoló szava, 
mely azt mondá: «Fogd meg az eke szarvát és ne tekints hátra, ne 
számlálgasd életed lefolyt éveit, folytasd a munkát Isten országában, 
Isten segítségével, Isten dicsőségére, míg erőd teljesen meg nem fogyat-
kozik. Tekints a te Urad, az Úr Jézus Krisztusnak tanítványaira, kiket 
szinte megszállt a kishitűség lelke, mikor apostoli nehéz feladatukra 
gondoltak; s vájjon nem azt mondta-e nekik a mennyei mester: 
« V a l a k i az ő k e z é t az e k e s z a r v á r a v e t i és v i s s z a t e k i n t 
a z o k r a , a m i k u t á n a v a n n a k , n e m a l k a l m a s az I s t e n 
o r s z á g á r a » (Luk. IX. 62.). 

És mialatt még latolgatnám az Úrnak ezen szavait, újból szólott 
hozzám a lélek: «Ne habozz csüggeteg szívvel, nem tudod-e, hogy a 
szőlő ura a tizenegyedik órában is külde ki munkásokat az ő szőlő-
jébe, és mikor bekövetkezett volna az est, megfizetett ezeknek is, nem 
az ő érdemük, nem a végzett munka értéke, hanem kegyelmének gazdag 
mértéke szerint.» Nekem pedig a lélek azt sugalta: «Éredj el és csele-
kedjél te is e szerint.» 

Meghajoltam az én Uramnak ezen intelme és a főtiszt egyház-
kerület bizalmi nyilatkozata előtt, a midőn engemet életem tizenegyedik 
órájában a munka terére küldeni méltóztatott. 

És még egy van, mélyen tisztelt kerületi közgyűlés, a mi elhatá-
rozásomat kedvezőleg befolyásolta, s ez azon szerencsés körülmény, 
hogy ott látám az egyház hajójának kormányrúdjánál amaz erős, bölcs 
és tapasztalt kormányzót, ama gondviselésszerű férfiút, közegyházunk 
méltó büszkeségét, F a b i n y T e o f i l úr ő nagyméltóságát, ki már 
évek óta, mint társkormányzó, buzgó, vallásos lelkülettel vezeti az 
egyház hajóját magasztos czélja felé, úgy hogy vészben és viharban 
meg nem inog, híven az egyházkerület pecsélnvomóján olvasható jel-
igéhez, mely így hangzik: «Non periclitatur, Christus in medio eius». 

Ez a szerencsés körülmény lelkemben azt az erős bizalmat, azt 
az édes reményt támasztotta, hogy egy ily kitűnő erő, ily tapasztalt 
elnöktárs oldalánál az én gyengeségem biztos támaszra fog találni. 

Ezekkel kivántam elhatározásomat indokolni. 
A főtiszteletű egyházkerület azonban méltán megvárja tőlem, hogy 

az egyházkormányzatra vonatkozó személyes elveimet is kifejtsem. 
Széles a munkamező, melynek keretében a főpásztori hivatal 

teendői forognak. Elnöktársával ő az egyházak vallás-erkölcsi életének 
őre, ő ellenőrzi az önkormányzat gépezetének működését, ő képezi az 
egyik közvetítő kapcsot az államkormány és a többi felekezetek között, 
ő az egyházak, a lelkészek, tanárok és tanítók jogainak és érdekeinek 
védője, a közpénztárak kezelésének felügyelője, az ő hatásköréhez tar-
tozik a fő-, közép- és elemi iskolák működésének éber felügyelete. 

Hatásköréhez tartozó mindezen ügyekben megkívántatik, hogy 
ne csak igazságosan, erélyesen és szelídséggel járjon el, hanem meg-
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8. kívántatik az is, hogy az egyház körében mindenek az állam törvé-
nyeivel egyezőleg, hazafias szellemben történjenek. 

A vallás-erkölcsi élet éber felügyelete a főpásztornak főkötelessége. 
A Krisztus evangyélioma hitünknek forrása s életünk szabályozója. 
Attól függ egyházunk ereje és dicsősége vagy hanyatlása, a mint feleke-
zetünk hitelveihez buzgón és lelkesen, vagy lanyhán és közönyösen 
ragaszkodunk. Magamról szólva, őszintén bevallom, hogy egyházunk 
positiv tanaihoz híven ragaszkodom. Negyvenhárom év óta hirdetem 
a Krisztust és az ő evangyéliomát; nem azt a Krisztust, a kit a hit-
újítók csupán mint az emberi tökély eszményképét állítanak fel, hanem 
azt a Krisztust, a kiről Péter apostol azt vallja, « h o g y n i n c s e n 
s e n k i b e n m á s b a n ü d v ö s s é g , m e r t n e m i s a d a t o t t e m b e -
r e k k ö z ö t t a z ég a l a t t m á s név , m e l y a l a t t k e l l e n e ne-
k ü n k m e g t a r t a t n u n k » . (Apóst. Csel. IV. 12.). Én ebben a Krisz-
tusban, az emberiség üdvözítőjében hiszek, s azt a Krisztust hirdetem, 
a ki nekünk váltságot szerzett bűneinkért s kiengesztelt az Atyával. 

Meggyőződésem,hogy az apostoli korszak s az első századok keresz-
tyén hitvallói és vértanúi ezzel a hittel győzedelmeskedtek a hatalmas 
Róma pogány istenei felett, és a magyar protestáns egyháznak hitük-
höz halálmegvetéssel ragaszkodó tagjai az üldöztetés gyászos napjai-
ban ezzel a hittel szenvedték el a börtönt, a máglyát s a kínos halált, 
hogy örökül hagyhassák számunkra ezt a boldogító, evangyéliomszerű 
tiszta hitvallást. 

Ma is, a hol virágzó protestáns egyház létezik, a hol hitbuzgó, 
egyházszerető evangelikus nép lakik, a hol ékes templomok és czél-
szerű iskolák épülnek, ott nem a modernek Krisztusa, hanem az 
evangyéliomi Krisztus hirdettetik; ellenben a hol a templomi beszé-
deket nem az üdvösség evangyéliomának szelleme lengi át, ott nem-
hogy nem épülnek új templomok, de a régiek is lassanként omladoz-
nak, pusztulnak. 

Azonban, nehogy azt a vádat emelhesse valaki ellenem, hogy az 
ily elvek mellett megtagadom a Protestantismus legfőbb elvét: a sza-
bad gondolkodást, a szabad fejlődést és haladást, meg kell jegyeznem, 
hogy én a tudományos haladásnak ellensége egyáltalában nem vagyok, 
csak a szószék evangyéliomi jellegét kívánom megóva tudni, nehogy 
ott egyéni vallásos nézetek hirdettessenek a hívő protestáns közön-
ségnek. A tudomány ölelje fel a kor eszméit, kutasson és bírálgasson, 
de itt is a protestáns hittani szék illő kegyelettel viseltessék az egyház 
hitelvei iránt. 

Egyházkerületünknek hittudományi tanszéke nincs, de van közös, 
egyetemes akadémiánk. Jeles tanárok alaposan készítik itt elő ifjain-
kat, méltán megérdemlik, hogy az egyetemes egyház ezen első theo-
logiai akadémiánkat kellő figyelemre méltassa, kivált nagyobb anyagi 
támogatásban részesítse. De ha csupán a hittudomány különféle rend-
szerei és irányainak ismeretére oktatnák a lelkészi pályára készülő-
ket, úgy szerény nézetem szerint, még nem volna elérve a magasztos 
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czél, melyet elérni óhajtunk. A tudomány hidegen hagyhatja a szívet, 8. 
pedig nekünk az egyházért lelkesedni tudó papokra van szükségünk, 
hogy az egyház szent érdekeinek őrei és lelkes védői lehessenek. 

Egyházunk jogai és érdekei még most is sokszoros megtámadá-
soknak vannak kitéve, mintha a középkor mohos sírkövei alól kel-
nének ki újra, azok a már feledésbe ment sötét alakok, kik ismét 
eretnek-üldözést óhajtanak felidézni a keresztyén időszámlálás XX-dik 
századának küszöbén. 

A legújabb időben az elkeresztelések kérdésében merültek fel 
ilyen bajnokai a régmúlt idők szellemének. A mit egykor az Úr az ő 
látnokának mondott, Ezechielnek (III. 17.): «Embernek fia, őrállóul 
adtalak én téged Izrael házának» — azt manapság is odairhatja szíve 
táblájára minden protestáns lelkész. 

A középtanodák és az elemi iskolák mellett, melyek nemes ver-
senyt folytatnak az állami és községi hasonnemű intézetekkel, főleg 
a protestáns nőneveldék ügye az, mely közös érdeklődésünket felkölti. 
Csak erős protestáns szellemben nevelt anyák nevelhetnek lelkes pro-
testáns nemzedéket, és csak jól berendezett nőnevelő-intézetek képesek 
ilyen családanyákat nevelni, s megakadályozni azt, a mit sokszor 
szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy protestáns szülők róm. kath. 
zárdákban neveltették serdülő leányaikat. 

Üdvös mozgalom indult meg ez irányban, a mi kerületünkben is, 
e czélra nagyobb összegek lettek nemeslelkűen felajánlva. 

A jövő évben egybehívandó zsinatra is minden kerületben történ-
nek előkészületek. Az egyházalkotmány szervezetének egyöntetűségén, 
az egyházi hatóságok és tisztviselők hivatalos körének pontos kör-
vonalozásán kívül, sok egyéb fontos ügy vár törvény által való szabá-
lyozásra. Ezek közé tartozik a lelkészek és tanítók anyagi helyzetének 
a jelenkor igényeihez mért rendezése. Égető kérdés ez, melyet bizony-
talan időre elnapolni nem tanácsos. Lelkészeink díjlevelei nagyrészben 
még a mult században lettek szerkesztve, az életviszonyok pedig azóta 
tetemesen megváltoztak. Vannak oly lelkészállomásaink, a melyeknek 
évi jövedelme egy protestáns lelkész-család tisztességes ellátására elég-
telen. Sokat követel manapság az állam, az egyház, a társadalom, a 
papi állás tekintélye a lelkésztől, s miként feleljen meg ezen követel-
ményeknek az, kinek szolgálatai oly mostohán lesznek anyagilag jutal-
mazva? Mit fordíthat az saját tovább képeztetésére, tudományos mun-
kák beszerzésére, állásának megfelelő ruházatra, gyermeknevelésre, 
kinek csupán háztartási szükségletek fedezésére sem telik évi jövedel-
méből? Ideje volna, hogy ezen tűrhetlen és megszégyenítő állapot 
törvényes intézkedések által rendeztessék. 

Elismerem, hogy ezen súlyos állapotok kívánatos javításának 
útjában főleg két nehézséggel találkozunk. Az egyik híveinknek anyagi 
túlterheltetése, a másik az anyagi forrásoknak hiánya. Alig lehet na-
gyobb teherviselést rónunk híveink vállaira; a kerület közpénztára 
pedig csak saját közigazgatási szükségeinek fedezésére szolgál. Új 
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8. források volnának tehát nyitandók, hogy a lelkészek és tanítók álla-
potán segítve legyen. 

Az egyetemes gyámintézet szeretettel gondozza egyházunk szegény-
ügyét s bekötöz itt is, amott is egy-egy tátongó sebet, de az általános 
szükségleten alaposan segíteni nem képes. 

Édes reményt kelt szivünkben az ev. ref. testvérek által tervbe 
vett sorsjegy-kölcsön óhajtott eredménye. Ennél a tervezetnél is sze-
retettel gondoltak reánk ev. ref. tesvéreink, a midőn ezen kölcsönben 
való részesülésre minket is felhívtak s a jövedelemben való arányos 
osztakozást számunkra biztosították. 

Örömmel értesültünk az országos törvényhozó testületben felme-
rült indítványról is, mely szerint a protestáns felekezetek az eddiginél 
nagyobb államsegélyben volnának részesítendők, s a mely indítvány-
hoz a vallás- és közoktatási minister úr ő nagyméltósága is hozzá-
járulni Ígérkezett, a mennyiben kinyilatkoztatta, hogy a jövő évi állami 
költségvetésbe e czélra nagyobb összeget szándékozik felvenni. 

De ha mindezen kilátásba helyezett jövedelmi források elégtele-
neknek bizonyulnának, evangyéliomi egyházunk törvényhozása ki nem 
térhet ama feladat előtt, hogy saját körében módokat keressen a fen-
forgó bajok enyhítésére. 

A kerület kormányzatának élén elnöktársammal, ő nagyméltó-
ságával képezzük azon kapcsot is, mely az állammal és a testvér 
felekezetekkel való érintkezést közvetíti. Kinyilatkoztatom, hogy ezen 
hivatalos érintkezés eseteiben egyrészről kellő tisztelettel, másrészről, 
főkép pedig az ev. ref. testvérfelekezettel szemben a szeretet és egyet-
értés szellemében kivánok eljárni, folyton szemem előtt tartván nem 
csupán egyházkerületünk, de kedves magyar hazánk törvényeit és 
érdekeit. Kijelentem, hogy a mint teljes szivemből hódolok a magyar 
állameszmének, úgy e hazafias érzületet mindenütt ápolni, fejlesz-
teni kivánom. 

Egyházkerületünkben eddigelé hazaellenes, nemzetiségi törekvések 
sehol sem merültek fel s teljes reményem van, hogy azok jövőben 
sem lesznek tapasztalhatók. 

Ezekben kívántam a nagyméltóságú és főtisztelendő egyház-
kerületi gyűlés előtt elveimről beszámolni s teljes tisztelettel kérem 
a főtisztelendő egyházkerület összes világi és egyházi tagjait, hogy 
engemet becses bizalmukkal megajándékozni s jóakaratulag támogatni 
kegyeskedjenek. De különösen Nagyméltóságod az, kihez nemcsak 
a hódoló tisztelet és nagyrabecsülés hamisítatlan érzületével, de a 
bizalom teljességével is fordulok s kérve-kérem, hogy engemet az 
egyház magasabb fokú kormányzatában tapasztalatlant, elnöktársúl 
elfogadni, bölcsességével támogatni s nemes keble bizalmával boldo-
gítani kegyeskedjék. Méltóztassék kegyesen elfogadni azon igéretemet, 
hogy minden az egyházi kormányzathoz tartozó fontosabb ügyben 
bölcs tanácsát kikérni s egyetértőleg eljárni el nem mulasztandom, 
hogy így az egyházkerület kettős elnökségét egy akarat és egy szent 
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czél felé törekvés jellemezze. Erre kérem nagyméltóságod becses9—10. 
hozzájárulását. 

Hasonló tiszteletteljes kérelemmel fordulok egyházkerületünk 
összes tisztviselőihez, az igen tisztelt jegyzői karhoz, az egyház-
megyék világi és egyházi elnökeihez, a főiskolák igazgatói és tanárai-
hoz, a kerület pénztárosaihoz és a közkormányzat minden tényezőihez, 
méltóztassanak becses bizalmukkal megajándékozni s velem az egyház 
érdekeinek előmozdításában közreműködni. 

A püspök úrnak hosszantartó éljenzéssel fogadott székfoglaló 
beszédje után br. P r ó n a y D e z s ő egyetemes felügyelő úr, lelkesen 
üdvözli az egyetem részéről a megválasztott püspök urat és bizal-
mának ad kifejezést, hogy Isten segedelmével főpásztori állásában 
kerületünkre és hazai egyházunk üdvére áldásosán fog működni. 

Erre S z á s z K á r o l y , a h e l v . hitv. testvéregyház dunamellékikerüle-
tének püspöke, a testvéregyház nevében köszönetet mond azon 
meleg hitrokoni szeretetért, a melylyel a kerület felügyelője és a meg-
választott püspök úr a helv. hitv. egyházról megemlékeztek, melegen 
üdvözli a megválasztott püspököt kit harczostársának mond a hit 
és vallásos élet üdvhozó munkájában. Istenhez fohászkodik, hogy 
főpásztori hivatását sokáig egyháza díszére, a testvéregyház örömére 
betölthesse. 

9. Z s i l i n s z k y Mihá ly , a békési esperesség felügyelője indít-
ványt tesz, hogy a mai püspökszentelés ünnepélyéről emléklapok szer-
kesztessenek. melyekben az elmondott beszédek egész terjedelműkben 
felveendők. 

A közgyűlés elrendeli az emléklapok szerkesztését és 
a szerkesztéssel az egyházi jegyzőt bízza meg. 

10. Ezek után bejelentettek az esperességeknek a leánynevelő 
ügyében kelt határozatai, melyeknek többsége (hét kettő ellenében) 
a kerületi leánynevelőt Aszódon kivánja felállíttatni. 

Kerületi felügyelő úr az idő előrehaladott voltánál fogva csak 
főbb vonásaiban összegezi a leánynevelő ügyében a kerület köz-
gyűlése által eddig hozott határozatokat, és azon adományokat, 
melyeket egyes főúri családok, az egyetemes közgyűlés és egyesek, 
a bács-szerémi esperesség és a budapesti egyház eddig tettek. Kijelöli 
azon számos teendőket, melyeket a jövőben a leánynevelő felállításáig 
meg kell oldani, de egyúttal azon meggyőződésének ad kifejezést, 
hogy az ügy meg van érve, és hogy a leánynöveldét most már lehet 
és serényen fel is kell állítanunk. 

Z s i l i n s z k y M i h á l y , békésmegyei esperességi felügyelő úr; 
magáévá teszi elnöklő felügyelő úr indítványát és határozatilag kéri 
kimondatni, hogy a közgyűlés a leánynevelőnek felállítását elrendeli, 
úgy hogy az 1891. év őszén lehetőleg rendeltetésének átadható legyen. 
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10. Egyúttal indítványt tesz, hogy a felállítással járó szellemi és 
anyagi ügyek vezetésére teljhatalmú bizottság küldessék ki, mely min-
denben véglegesen határozhasson és határozatait végrehajthassa. 

A kerület közgyűlése a kerületi leánynevelőnek Aszódon 
való felállítását elrendeli úgy, hogy az a jövő év őszén lehe-
tőleg megnyitható legyen. 

Egyúttal a felállítás és szervezés körül előforduló bármi 
néven nevezendő teendők ellátására, ingatlanra vonatkozó 
jogok szerzésére, ingatlanok megterhelésére vagy régibb 
terhek átváltoztatására vonatkozó kötelezések elvállalására, 
valamint az intézet szervezésére teljhatalmú bizottságot 
küld ki, mely Fabiny Teofil bányakerületi felügyelő úr és 
Sárkány Sámuel bányakerületi püspök úr elnöklete alatt a 
következő tagokból áll: 

br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő, Ivánka Imre, 
Zsilinszky Mihály, br. Podmanitzky Géza, Laszkáry Gyula, 
Bachát Dániel, Török József, Svehla János, Büsbach Péter, 
Fabiny Gyula, Falvay Antal, Győry Elek, Doleschall Sándor, 
Horváth Sándor, Scholcz Gusztáv, Moravcsik Mihály, Vétsey 
István, Králik Lajos. Az ingatlanokra vonatkozó szerződések 
és kötelezések aláirására az elnökség hatalmaztatik fel azzal, 
hogy az elnököket akadályoztatásuk esetében Ivánka Imre 
és Bachát Dániel urak is helyettesíthetik. 

Egyúttal felhívja a közgyűlés a főesperes urakat, hogy 
a fölállítandó nőnevelő intézet részére ez ideig befolyt 
adakozásokat a kerületi pénztárba (Bendl Henrik pénz-
táros úrhoz, Sütő-utcza, gymnasiumi épület) azonnal küldjék 
be, valamint arra, hogy a felállítandó intézetnek, hitéle-
tünkre kiható nagy fontosságáról a híveket felvilágosítva, 
egyházanként adományokat igyekezzenek gyűjteni, a befolyó 
összegeket időnként, az aláirási íveket pedig 1891. évi 
április hó 1-ső napjáig ugyancsak a kerületi pénztárba 
küldjék be, és a lelkész urakat is ily értelemben utasítsák. 

Erre a közgyűlés az elnökséget éltetve eloszlott. 

F a b i n y Teofil, s. k. S á r k á n y Sámuel , s. k. 
kerületi felügyelő. püspök. 

K r á l i k Lajos, s. k. H ä n d e l Vilmos, 
ker. világi jegyző. ker. egyh. jegyző. 
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